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Кононенко П.П. (Київ) 
 

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА  
У СВІТОВОМУ ЧАСО-ПРОСТОРІ 

 
У статті досліджується українська освіта у світовому часо-

просторі. Автор переконаний, що в ім’я національної єдності, на 
засадах гармонійного розвитку громадянського суспільства, ми маємо 
організувати систему сучасної якісної національно-державницької 
освіти. 

 
І. Актуальність проблеми.  
Неважко переконатися, що проблема освіти була актуальною у всі 

віки. Важливо, що традиція не переривається. Доказ – і те, що на 
проведеному Інститутом українознавства МОН та Міжнародною 
асоціацією «Україна і світове українство» світовому конгресі 
«Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і в світі» (жовтень 
2005 р.), в роботі якого взяли участь як доповідачі 483 науковці, 
педагоги, державні діячі, політики з усіх областей України та 23 
зарубіжних країн, одностайно було визнано: 

1) питання української мови є світовою проблемою; 
2) ту проблему неможливо не тільки вирішувати, а й розглядати 

автономно від інших – державно-політичних, правових, 
культурологічних, освітньо-наукових, конфесійних, міжнародних 
аспектів буття і свідомості, історичної ролі та місії народу; 

3) найорганічніше з проблемою мови як проблемою української нації, 
культури, держави, їх історичної ролі та місії пов’язана проблема 
української освіти; проблема української освіти також є 
загальносвітовою; 

4) наступні міжнародні конгреси мають бути присвячені системному 
розглядові проблем мови та освіти в їх органічному взаємозв’язку та в 
міжнародних процесах і масштабах. 
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Під девізом: яким є стан та перспективи національної мови і освіти – 
такими є та будуть стан і перспективи українського суспільства (як 
самодостатнього феномена). 

ІІ. Стан і характер розгляду проблеми.  
Стало мало не аксіомою ділити науки на фундаментальні й 

прикладні. На цій підставі прийнято атестувати природничо-
технологічні науки як фундаментальні, а суспільно-гуманітарні лише як 
прикладні. Це введено навіть у практику державних класифікацій з 
відповідними наслідками – фінансовими, аксіологічними, методологічно 
обов’язковими при визначенні пріоритетів. І сьогодні лунає 
безапеляційно: вирішальну роль у розв’язанні кардинальних проблем 
відіграють фундаментальні науки – тому (?!) і в сучасній школі особливу 
увагу буде приділено фізиці, математиці, хімії. 

Тож стало нормою і дослідження з питань мови та освіти відносити 
до сфери прикладних наук, навіть не ставлячи елементарного запитання: 
прикладних до чого?! І не беручи до уваги загальнолюдського досвіду: 
кожна наука має фундамент і похідні від нього (як гілки від стовбура) 
напрямки. Наука без свого предмета, без фундаменту не є наукою. 

Мовознавство тисячоліттями належить до найголовніших (отже, 
найфундаментальніших) проблем. До найфундаментальніших належить і 
проблема освіти. Обидві мають численні сфери аналізу та синтезу, у 
тому числі й співвідносно з природничими науками: біологією і 
географією, математикою й фізикою, хімією, землезнавством і 
астрономією, – отже, належать до найуніверсальніших сфер пізнання і 
життєтворення, оскільки пов’язані з буттям і ґенезою найголовніших 
феноменів сутнісного Буття – Людини і Всесвіту. 

Мали б не забувати, до яких наслідків і людину, й цивілізацію та 
культуру призвела «аксіома» «безсмертного», бо «єдино правильного» 
учення ідеологів комунізму про фундамент (буття) та надбудову 
(свідомість): людина і людське опинилися на маргінесах науки, а далі й 
соціально-національної практики. Над світовою цивілізацією і 
культурою нависли присмерки гуманістичної анемії, жорсткого пресингу 
технологізації, глобалізації, отруйної асиміляції, бездухового 
прагматизму, спочатку суцільної колективізації як жорстокої особової й 
національної деперсоналізації, а згодом і суцільної деморалізації, 
деестетизації та люмпенізації життя навіть елітних сфер народів. 

Нелегко позбутись враження, що не тільки не знаємо цього, а й не 
хочемо пам’ятати уроків історії. Бо загалом ми маємо досить велику 
кількість навіть державних постанов про мову й освіту, видань 
авторитетних інституцій, науковців та педагогів чи політичних діячів. 
Теоретичні й апріорно-практичні публікації порушують дуже важливі 
питання стану та розвитку освіти й мови, але для всіх є очевидним: як і 
українська мова, так і українська освіта, і в Україні, і в зарубіжних 
країнах, як свідчить наука, знаходяться в незаперечно кризовому 
становищі. Аж до неприхованого замаху на саме їх існування, до того ж і 
збоку деяких державних кіл. 
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Відомо з медицини: криза організму може призвести і до видужання, 
і до смерті. Дбаючи про видужання й розквіт, Науково-дослідний 
інститут українознавства МОН України та Міжнародна асоціація 
«Україна і світове українство» запропонували Міністерству освіти та 
науки і Академії педагогічних наук, Шкільній Раді США, іншим 
вітчизняним та зарубіжним інституціям провести конгрес в ім’я 
правдивого, всебічного, системного аналізу стану, проблем, перспектив 
української освіти та мови як фундаментальної проблеми. МОН і АПН 
визнали питання актуальним. 

Мета зумовила і методику дій. Було створено оргкомітет 
Міжнародного конгресу в особі співголів – першого заступника міністра 
МОНУ Б.М.Жебровського, директора НДІУ П.П.Кононенка, віце-
президента асоціації «Україна і світове українство» Т.П. Кононенка та 
представників усіх областей України і багатьох країн Європи і Азії, 
Австралії та Америки. Оргкомітет схвалив розроблену НДІУ концепцію 
Конгресу, його структуру і програму діяльності, анкети моніторингу для 
батьків і дітей, учнів, студентів, вихователів, учителів, професури, 
освітян-управлінців, представників науки, культури, державно-
політичної сфери України і зарубіжжя. Ще в 2005 році ті матеріали були 
опубліковані в журналі «Українознавство» та в освітянських газетах, 
розіслані для заповнення бланки анкет, особисті звернення до 
авторитетних освітян. По всіх областях України і в зарубіжних країнах 
створено групи підготовки до Конгресу (до цього прилучились сотні 
ентузіастів). 

Характер анкет орієнтував і на цифрові показники, але головне – на 
аналіз і системність бачення та узагальнення, прогноз та конструктивні 
пропозиції. До прикладу: «Що ви вкладаєте в поняття освіта?»; «Яким 
бачите рівень української освіти: високим, середнім, низьким?; 
Мотивація вашої оцінки»; «Якими вважаєте причини існуючого стану та 
шляхи піднесення, перспективи української освіти на Терені 
Батьківщини і в зарубіжжі?»; «Чи є в українській освіті заклади й 
педагоги, досвід яких відповідає міжнародному рівню?»; «Які концепції 
освіти кладете в основу власної життєдіяльності?»; «У чому бачите 
запоруку поступу?» та ін. Кожен з нас має суб’єктивні відповіді на 
пекучі питання. Але потрібні об’єктивні методи пошуку істини і шляхи 
до мети та програми дій. 

На щастя, активність відповідачів перевершила сподівання: з питань 
мови ми одержали понад 15 тисяч заповнених анкет від респондентів 23 
країн, а з питань освіти ще в липні 2006 р. надійшло понад 37 тисяч. 
Одержані матеріали вражають як формою, так і змістом та пафосом. 
Стало очевидним: осмислення їх як шлях до істинних оцінок, висновків 
та конструктивних концепцій і програм розвитку є справою всього 
суспільства й держави; і не одного конгресу. Це фундаментальна 
проблема, і не лише для освіти, а й для нації, держави, культури, нашого 
грядущого. 
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ІІІ. Відповіді на виклики часу. 
Яку ж реальність розкривають подані документи та матеріали аналізу 

освіти провідними ідеологами, дітьми й батьками, реальними 
реформаторами, педагогами-патріотами українства? 

Щонайперше: Україна і український світ великі й багатогранні 
досвідом (теоретичним і практичним), – тож багатими на розмаїття 
здобутків, оцінок та суджень виявилися і відповіді. В них визнано, що в 
Україні існує законодавча база для успішної реалізації завдань, 
зумовлених розвитком України як суверенної держави. Ще в програмі 
початку 90-х років «Україна ХХІ століття. Освіта» були закладені 
основи освіти як демократичної, правової, гуманістичної, національної 
системи з її орієнтацією на єдність виховання й навчання, традицій та 
інновацій, патріотизму й професіоналізму, вітчизняного і зарубіжного 
досвіду, теорії і практики розвитку. 

Питання освіти і мови розглядалися на засіданні Верховної Ради, на 
двох освітянських з’їздах та чотирьох форумах світового українства. 
Видані важливі Укази Президента. Постійно з різнорідними ініціативами 
виступають Міністерство освіти й науки та Академія педагогічних наук. 

До освітянської громадськості надійшли і, як свідчать педагоги-
практики, стали добрими порадниками праці-роздуми М.Згуровського і 
В.Кременя, Є.Федоренка (США) і С.Ніколаєнка, А.Погрібного і 
Б.Жебровського, М. і В.Євтухів, Г.Філіпчука, О.Савченко і В.Барана, 
С.Єрмоленко, Г.Сазоненко і В.Шевченка (Чернігів), А.Конверського, 
Я.Розумного (Канада), В.Ідзя (Москва), І.Єрмакова, Л.Паращенко, 
Л.Ващенко, Я.Калакури, Л.Токаря, Л.Яресько, Т.Кононенка, 
Г.Лопушанської, П.Сікорського, Н.Руденко, П.Осколова, І.Руснака, 
Т.Мінченко, Г.Клочека, С.Барабаш, Т.Лебединської (Санкт-Петербург), 
А.Козлова, О.Любара, В.Андрущенка, Л.Рудницького, Т.Гунчака (США), 
М.Пришляка (Італія), М.Дробнохода, А.Пономаренко, Б.Ажнюка, В.Сніжка. 

Ті праці авторів практично з усіх регіонів України, західної і східної 
діаспори засвідчують, що українська педагогічна думка б’ється в унісон 
з викликами часу, у тому числі й із пов’язаними з Болонським процесом, 
– а тому Україна й українська діаспора мають реальні здобутки світового 
рівня, ці праці дієво впливають на виконання положень Конституції, 
законів України «Про освіту» (різні її форми), Указу Президента України 
«Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку 
освіти в Україні» (04.06.2005 р.). 

І, зрозуміла річ, воістину титанічну роботу виконують тисячі 
педагогів усіх рівнів шкіл: середньої і вищої, дошкільних установ. Однак 
працівники АПН та кафедр ВНЗ, на жаль, ще не виконали свого 
обов’язку: не налагодили постійного випуску праць, у яких би всебічно й 
глибоко висвітлювався реальний практичний досвід педагогів-новаторів, 
до того ж – через призму не стільки іноземних захоплень і мод та 
словесно-понятійних хитросплетінь, скільки реально-досвідних 
інноваційних процесів, а головне – досвіду яскравих особистостей 
сучасних педагогів-реформаторів. У житті ми маємо теперішніх 
Сухомлинських і Захарченків, але спробуйте знайти їх у працях 
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науковців-теоретиків! Бо життя є життя: допоки академісти граються у 
трафаретну словесно-технократичну еквілібристику, освіта (її зміст) 
лишається становим хребтом держави. 

Переконливі докази тому знаходимо в добре аргументованих тезах 
доповіді на підсумковій колегії МОН «Освіта в інноваційному поступі 
суспільства» міністра освіти і науки України С.Ніколаєнка (17серпня 
2006 р.). Текст доповіді обіймає 20 сторінок газети «Освіта України» 
(14.08.2006 р.), тому нагадаємо лише окремі його фрагменти. 

Суверенна Україна пройшла нелегкий шлях становлення. Було багато 
випробувань. Та «особливо напруженим і відповідальним у політичному 
житті країни став останній період. Головним його уроком є те, що 
суспільство, український політикум виявилися здатними подолати всі 
протиріччя через діалог, чесні, відверті публічні дискусії. Президент 
України Віктор Ющенко, парламент, лідери політичних партій і 
громадські діячі зуміли знайти спільну мову… Створення широкої 
коаліції у Верховній Раді… формування першого в Україні коаліційного 
уряду на чолі з Віктором Януковичем зупинило руйнівні процеси в 
державі…». 

Особливо важливо, що в цих подіях активну участь брали і 
представники освітян. Важливо, наголосимо, і тому, що в системі освіти 
задіяно більше як 10 мільйонів українських громадян, і тому, що їхня 
життєдіяльність пов’язана з найголовнішою сферою державного поступу 
– вихованням поколінь в гуманістично-патріотичному, відповідному 
викликам часу, міжнародним глобальним проблемам, дусі. І, як 
підсумок, тому, що ті мільйони реально вирішували найскладніші 
проблеми освіти у світлі національних інтересів, пріоритетів та 
перспектив. 

Це могло реалізуватися завдяки тому, що МОН головну увагу 
обласних, міських, районних управлінь спрямовувало на питання 
реформування всіх ланок системи освіти. Нині подано новий варіант 
Концепції освітнього розвитку, де наголоси робляться на підвищення 
індексу рівня освіти та індексу людського розвитку; на посилення 
наукового забезпечення всіх ланок освіти згідно з європейськими 
стандартами; на піднесення якості й доступності освіти та нарощування 
інноваційного потенціалу й посилення конкурентоспроможності 
української освіти. І Уряд підтримав цю ініціативу МОН. 

Логічно, що будуються нові школи, ремонтуються і забезпечуються 
технологічно та матеріально-технічно старі; підвищується зарплата 
освітян; посилюється науково-методичне забезпечення; налагоджується 
органічний зв’язок дітей, педагогів і батьків; підвищується увага до 
роботи з обдарованою молоддю, яку залучають до предметних гуртків, 
до розв’язання гострих проблем, зумовлених важкою демографічною 
ситуацією та біолого-екологічними ускладненнями. 

Добрим знаком стало проведення зовнішнього тестування як шляху 
до піднесення рівня освіти, об’єктивності оцінювання наслідків роботи і 
боротьби з корупцією… Всі заклади освіти нарешті забезпечені 
педагогічними кадрами… І все те не може не тішити. Однак маємо 
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належним чином поставитися й до іншого наголосу міністра освіти і 
науки України С.М. Ніколаєнка: говорячи про позитив, маємо класти в 
основу розуміння: «Необхідність своєчасного і правильного реагування 
на виклики епохи потребує нової парадигми освіти». Тим більше, що в 
реалізації цієї парадигми є чимало проблем. Свою позицію міністр 
аргументував тим, що при всіх незаперечних здобутках українське 
освітянство виявляє не менш очевидне відставання від розуміння вимог 
часу і відсутність належного на них реагування. 

Є тому й об’єктивні причини: недостатнє фінансування, матеріально-
технічне й інформаційне забезпечення виховних і навчальних закладів; 
украй несприятлива демографічна ситуація; брак підручників і 
належного кадрового забезпечення. Кризові тенденції в розвитку села 
зумовлюють і кризові симптоми сільської школи. 

Проте безпідставно шукати причини кризових явищ лише у 
зовнішніх обставинах. Наявні елементи низького професіоналізму та 
формалізму у вихованні й навчанні. Частині освітян перешкоджає 
досягти успіхів недостатня ініціативність, а то й невластива справжнім 
педагогам та управлінцям-реформаторам відсталість. У систему освіти 
проникла навіть короста хабарництва. І з вини педагогів не дістають 
належних знань, а тому не стають конкурентоспроможними, сільські 
школярі. 

І все це за умови, наголошує С.Ніколаєнко, що «українське 
суспільство повинно постійно навчатися, а не тільки брати уроки. Для 
цього сучасна школа має співпрацювати з сім’єю, церквою, іншими 
суспільними інституціями. Така співпраця допоможе в реалізації нових 
завдань: виховання гідного громадянина своєї країни, який усвідомлює 
свою належність до неї та пишається цим, розуміє свою етнічну 
відмінність від представників інших народів, любить свою землю, мову і 
культуру, дбає про її поступ і готовий до оборони її від чужих посягань. 
Він переконаний, що найповніший розквіт нації можливий лише у 
власній державі. У зв’язку з цим, усвідомлює закономірність створення і 
зміцнення власної держави…». Природно, що «начальним лишається 
питання докорінного поліпшення виховної роботи з дітьми, учнівською 
та студентською молоддю, – говориться в Рішенні Колегії МОН, – 
посилення виховного потенціалу навчальних предметів, насамперед 
української мови і літератури, історії і географії України тощо».  

Не можуть не приваблювати акценти Рішення, з якими повністю 
солідаризуються тисячі учнів, батьків, педагогів: необхідно «внести 
зміни до Концептуальних засад розвитку педагогічної освіти України, її 
інтеграції в європейський освітній простір»; «забезпечити реалізацію 
чергового етапу переходу основної школи на новий зміст освіти…». 

ІV. Проблеми однодумності і поляризації.  
Радіти б факту солідаризації, та саме з цього приводу в тисячах анкет 

фіксуємо дуалізм поглядів: і однодумність управлінського апарату та 
освітянської громадськості, і неприховане протистояння. І, зауважимо, 
не в дрібницях, а саме в питаннях змістовних, принципово-засадничих. 
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Аналіз переконує, що найпершою позицією зіткнення стає проблема: 
що вкладаємо в поняття освіта, у його зміст та, відповідно до цього, – в 
мету освіти. А відтак – чи розрізняємо, чи ототожнюємо зміст і мету 
(покликання) освіти з формами, засобами і методами досягнення її. 

У численних анкетах зазначається: давно усвідомлено, що освіта – це 
виховний і навчальний процес, у ході якого дитина підноситься до висот 
гуманістичної і політичної культури шляхом виховання її світогляду, 
ідеалу й характеру, надання дитині знань у цілісній ланці домашніх і 
державних виховних і освітніх закладів, починаючи з дошкільного віку. 
Тому саме цій меті мають бути підпорядковані концепція освіти, 
державний стандарт, програми й підручники, система підготовки й 
перепідготовки педагогів, а відтак – і аналіз праці та підсумків 
діяльності виховних і навчальних закладів, критеріїв і рівнів успішності 
учнів та студентів як реального показника змістовності та якості нашої 
освіти. 

Чому ж тоді при визначенні напрямків та підсумків діяльності 
беруться до уваги не зміст і мета, покликання освіти, а тим самим не 
рівень патріотично-фахової підготовки, а суто формальні чинники, хай 
загалом і вагомі, проте не фундаментальні в освіті, а прикладні? Як, до 
прикладу, на прес-конференції директора Інституту інноваційних 
технологій і змісту освіти та представників МОН на тему: «Підготовка 
до нового навчального року: науково-методичне забезпечення 
навчального процесу закладів освіти України», на якій практично не 
аналізувалися ні інновації, ні зміст освіти. Не випадково, зазначають 
освітяни всієї держави, до всіх типів звітів органів управління ставиться 
вимога лише цифрових показників і не говориться про зміст і мету, про 
державний стандарт, про програми й підручники; більше йдеться про 
формальні, а не критеріально-якісні підсумки освітнього процесу. І 
аналогічно: говоримо про навчання, а практично ігноруємо зміст і 
процес виховання, через що навіть не ставиться питання про рівень 
гуманістично-патріотичного світогляду, про наслідки освітньої 
діяльності: рівень виховання громадянських принципів та переконань, 
національно-державницьких гуманістичних ідеалів. 

Отже, постає строкато-барвиста завіса на сцені театру життя: чимала 
кількість відмінників і переможців олімпіад, комп’ютерів і сайтів, 
гуртків для «обдарованих» і модно названих ліцеями, гімназіями, 
коледжами шкіл… Але що за всім тим?!. 

V. Реальний стан рівня освіти та його причини. 
Звернемося до свідчень тисяч анкет. Вже говорилося, що абсолютна 

більшість респондентів, вибираючи між оцінками рівня освіти «високий, 
середній, низький», делікатно ставлять оцінку «задовільний». Це не 
означає, що вони не бачать явищ високого рівня. Бачать. І в Україні – 
найвищого рівня сучасності (інноваційності) садки, школи, ліцеї, 
гімназії, ВНЗ, і в закордонних діаспорах. Ще говоритимемо про 
вітчизняні маяки. Та одразу повідомимо: за межами України діє майже 
400 українознавчих освітньо-науково-культурологічних центрів. Є 
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прекрасні заклади в Польщі і Грузії, Словаччині, Литві і Молдові, 
Придністров’ї, Казахстані і Башкортостані, в Австралії і Канаді. 

Приклад – освітньо-українські процеси в сусідній Польській 
Народній Республіці. Ще в 90-х роках ми ознайомилися з станом 
виховання й навчання в школах, гімназіях центральних і північно-
західних областей держави, а також у ВНЗ Кракова і Варшави. Умови 
були непростими, але рівень української освіти був високим. Не 
випадково ж у кращі українські заклади віддавали своїх дітей і польські 
родини. 

І щастя, що доброю школою українознавства, стала тоді кафедра 
філології Варшавського університету. І цілком закономірно: її 
завідуючий – професор, академік Степан Петрович Козак добре знав не 
лише всі боки життя, а й стан та проблеми освіти в Україні. І не тільки: 
відомий педагог і вчений, С.П. Козак тривалий час працював у 
провідному – Едмонтському університеті Канади, творчо спілкувався з 
педагогами та вченими УВАН із Наукового товариства ім. Т.Шевченка, з 
Шкільною Радою (голова – академік Євген Федоренко) та сотнями шкіл 
українознавства у США (а відтак і Канади, Австралії), а завдяки цьому 
виконував рідкісну місію – і координації зусиль педагогів та вчених 
України й діаспори, і узагальнення та поширення їхнього досвіду. 

Усе те позначилося і на рівні розробки теоретико-методологічних 
проблем дійсно наукового українознавства, і на засадах та змісті 
навчальних програм, підручників та посібників, досліджень з теорії і 
практики освітянської життєдіяльності. До того ж часу, коли Україна 
гибіла в ярмі імперської псевдопедагогіки та змушена була формувати 
манкуртів, лукаво іменованих інтернаціоналістами. 

Знання українських традицій Г.Сковороди і Т.Шевченка, 
М.Драгоманова, І.Франка, Б.Грінченка, К.Ушинського помножене на 
найпрогресивніший досвід Європи й Америки давало змогу С.П.Козаку 
підносити українську думку і практику на рівень патріотично-
гуманістичних інновацій, створити свою школу новочасного 
українознавства, надзвичайно яскраво виражену і в 
високоавторитетному (редагованому ним) журналі. 

У червні 2006 р. відбувся ІV з’їзд освітян США, де в доповіді голови 
Шкільної Ради академіка Є.Федоренка й у виступах представників понад 
250 шкіл українознавства (матеріали з’їзду подаються в 3 – 4 номерах 
журналу «Українознавство») переконливо малювалася картина 
титанічної роботи освітян і по наданню знань, і у сфері виховання, і 
щодо збереження й розвитку національної ідентичності як 
найефективнішого засобу формування гуманістичного світорозуміння. А 
це, наголосимо, особлива сфера збереження й розвитку нашого і 
сучасного, і майбутнього: на підтвердження достатньо нагадати, що в 
Канаді на середину ХХ ст. було 1,5 млн. етнічних українців, а в 
Російській Федерації – 12 – 16 мільйонів. Нині в Канаді – 640 тис., в 
Росії – до 3 мільйонів. Асиміляція жере без воєн і голодоморів. Зберігає 
присутність етносу в світі лише освіта. Як засвідчує видання Шкільної 
Ради США 2003 р. «П’ятдесятиріччя Шкільної Ради при українському 
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конгресовому комітеті Америки», це школи українознавства, котрі 
постійно відповідають на виклики часу все настійливішим поглибленням 
та оновленням змісту освіти, її методології. Наголосимо: завдяки 
поглибленню змісту й піднесенню методології освіти, бо саме це набуває 
вирішальної ваги і в Україні. 

Причина зрозуміла: як говорилося в «Концепції національної системи 
освіти» (1991) П.П. Кононенка (див.: Історія української школи і 
педагогіки. Хрестоматія. К., 2003), оновлювана Україна, уже не як 
провінція чи колонія комуно-імперії, а як суверенна держава, потребує 
адекватного оновлення й системи освіти та педагогіки. Як виклик часу і 
була обґрунтована концепція, згідно з якою українська система освіти 
мала стати демократичною, правовою, гуманістичною і національною, 
спиратися на принципи єдності виховання й навчання при домінуючій 
ролі виховання; на принципи традицій і новизни, патріотизму, 
гуманізму, професіоналізму; народної і академічної педагогіки; 
вітчизняного і зарубіжного досвіду; змісту і адекватних форм. 

Інтегруючими феноменами всіх ланок освіти – школи-родини, 
дошкільних установ, середніх і вищих навчальних закладів та всіх 
навчально-виховних предметів – мали стати державна українська мова й 
наукове українознавство. 

Початок 90-х років, як свідчить Програма «Україна ХХІ століття. 
Освіта», ознаменувався активним творенням національної школи, 
найперше у сфері методології, а на її основі – активними пошуками 
інноваційних сутностей і змісту та форм виховання й навчання, а також 
створенням інноваційних закладів, якими, зокрема, стали Український 
національний гуманітарний ліцей у Києві та ліцеї при Донецькому 
університеті, у Сквирі, в Кривому Розі, НВ-комплекс у Сімферополі, 
Києво-Могилянська й Острозька академії, кілька університетів та сотні 
гімназій.  

Заясніли привабливі перспективи. Але тенденції до реанімації старої 
державної системи й ідеології інспірували рецидиви віджилої ідеології в 
системі освіти. Ми стали повертатися у 80-і, а то й у 70-і роки, коли 
панували орієнтири на класовість, партійність і псевдоінтернаціоналізм, 
особова й національна деперсоналізація неминуче зумовлювала 
деморалізацію, а фальшивий інтерглобалізм неухильно стимулював як 
згубну денаціоналізацію, так і загрозливу люмпенізацію і суспільства, й 
освіти. 

Освіта і наука стали іграшками в антинародній ідеології 
комерціалізації, технократизації та ринкової агресії і, як наслідок, маємо 
гуманістичну кризу та девальвацію національної особовості. Різко 
окреслилась прірва між новаторами і консерваторами та між теорією і 
практикою. Намітився процес згубного спрощення освітніх процесів та 
категорій. 

Прикро й печально, однак численні педагоги і в анкетах виявляють 
нерозуміння навіть таких понять, як концепційність та національність, 
інноваційність та змістовність освіти, а відтак – і принципів 
критеріальності оцінювання її результатів. 



 
Україна – освіта 

 

 17

Закономірний наслідок – підміна гуманістичних пріоритетів 
технократичними, а справжнього дитино (людино)-центризму – 
патетичними гаслами про визначальну роль у навчально-виховному 
процесі учня (студента). Загалом пішла хвиля прокламування не лише 
алогічних, а й абсурдних, спекулятивних, педагогічних «інновацій». 

Достатньо нагадати: тисячоліттями визначальну роль у процесі 
становлення людей відігравали батьки. Діти були найголовнішою 
турботою батьків, отже вони і визначали виховний процес. Аналогічно і 
щодо навчальних закладів: навіть коли вчителі (педагоги) не гребували 
запозичувати досвід (розум) дітей – і тоді вони були ведучою силою 
системи. Учитель (професор) був, є і буде визначальною постаттю 
виховного й навчального процесу – як у системі людського організму 
таку роль відіграють серце та інтелект, а в суспільстві – інтелігенція. 

Інша справа, що взаємодія дітей і батьків, як і взаємодія поколінь, має 
визначатися не віковими чи ієрархічними підходами, а ідеологією 
взаємовпливу, бо ж в основі лежить не протилежність, а спільність 
інтересів, вирішує не декретований (становищем), а реальний авторитет. 
До того ж справжніми вчителями дітей є не обов’язково дипломовані 
фахівці. Найпершими вчителями поколінь (при тому – і в добрі, і в злі) 
за самим законом природи є батьки. З огляду на все те, у Концепції 
національної системи виховання й навчання система їх реалізації 
визначала й структурні компоненти: найперший – школа-родина 
(материнська школа), далі – дошкільні виховні й середні та вищі 
навчальні заклади. Особлива роль у цій цілісності належить школі-
родині. Особлива, бо саме на щонайраннішій стадії дитинства і заявляє 
про себе закон природи, і на його основі формується характер людини. 
Отже, тут виявляють себе джерела вирішальної ролі в освіті концепції 
людини (дитини). 

Ще один привід для непідробної радості: нещодавно було оголошено, 
що МОН розроблено концепцію школи-родини, а, крім того, така школа 
вже функціонує мало не в усіх закладах освіти: там діють, мовляв, 
батьківські комітети і ради, батьки ходять на уроки тощо… І це при 
тому, що у Концепції національної освіти, поданій на початку 90-х років 
ХХ ст., говорилося: у структурі системи національної освіти на чільному 
місці має бути «материнська школа» (школа-родина), а оскільки «її 
концепційна засада – це висновки науки: фізичний генотип людини 
(ДНК) формується в лоні матері, розвивається залежно від умов 
соціально-природного середовища; духовний – у віці до 7 років, його 
феномен зумовлюється характером виховання. Життєва основа – сім’я. 
Педагогами виступають батьки» (Історія української школи і педагогіки, 
с. 729). Мета – всією системою виховання-освіти пізнати закодовану 
природою трансцендентну сутність дитини й засобами освіти відгранити 
природний феномен: забезпечити розвиток біологічного індивіда в 
соціокультурну індивідуальність – носія родових, етнонаціональних, 
державно-політичних, а паралельно – й першоцивілізаційних основ. 

До садка чи школи приходить уже запрограмований і певним чином 
спрямований індивід особистість. Виростити його, підняти до рівня 
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освіченого можна лише на основі пізнання природних індивідуально-
родових першооснов того індивіда. А це означає: спочатку зрозуміти 
його життєвий код, покликання, а звідси – обов’язок батьків (сім’ї) 
пізнати рівень внутрішнього розвитку дитини. Координований процес 
пізнання й самопізнання, творення (світу, життя) й самотворення дитини 
– ось вища мета взаємодії сім’ї (роду) і виховного, а згодом – і 
навчального закладу. І так – від колиски до всіх етапів життєдіяльності. 
А це означає, що ідея школи-родини не так адміністративно-формальна, 
як філософсько-гуманістична, соціокультурна. І саме це має визначати 
концепцію освіти – як гуманістичної, правової, демократичної, 
національної суттю і формами системи. 

Як зазначають автори анкет, саме такої концепційності вони не 
бачать ні в багатьох офіційних документах, ні в працях науковців, 
зокрема дипломованих академіків, професорів, працівників ВНЗ. І це 
реально позначається на всіх явищах теорії і практики освітянського 
життя. Найперше, як це не прикро, на засадничих освітянських 
документах. 

Приклад – рішення Другого освітянського з’їзду, щодо яких делегати 
вносили понад 2,5 тисячі доповнень та поправок, зокрема в плані 
посилення гуманістичних, демократичних, національно-державних 
орієнтирів та пріоритетів, і особливо – україномовного та 
українознавчого наповнення змісту освіти. Однак, як бачимо, вони були 
зігноровані. Практично дезавуйована концепція національного 
виховання. Інноваційні ідеї потоплені в традиційних формулюваннях 
старої соціально-політичної системи. Адепти радянської школи стали на 
шлях реваншу. 

Ще приклад тому – основоположний освітянський документ – 
державний стандарт. Нагадаємо: свого часу Наполеон видав не тільки 
правовий кодекс, а й указ про французький державний стандарт освіти. 
В нього він включив… 10 предметів. Закладам дозволялися варіанти, але 
головних було 10. Ми перемогли цю Європу і кількісно: у нашому ДС 
дітям пропонується майже 30 предметів. І то – лише «основних»! Маємо 
й масу додаткових. Чи хто рахував, скільки на дитячі голови й душі 
випадає випробувань, пов’язаних лише з ознайомленням із матеріалами, 
що їх необхідно вивчати?! І коли б справа лише у кількісних вимірах. 
Ми заслухаємо детальний аналіз цього компонента української освіти, 
тому зазначимо лише таке: і неозброєному оку помітний нічим не 
виправданий перекіс у бік природничо-технічних предметів і щодо їх 
кількості, і щодо відведених на суспільно-гуманітарні предмети годин. 
Навіть у середній школі гуманітарні предмети стоять малозахищеним 
острівцем. 

Ще гірша ситуація у ВНЗ: коли за старої системи на суспільно-
гуманітарні дисципліни відводилось не менше 37% навчального часу, то 
нині у деяких закладах вони чи й сягають 7%. При цьому, скажімо, 
іноземні мови вивчаються і в школі, і у ВНЗ, а державна – українська – 
лише у школі. У зв’язку з цим у ВНЗ обов’язково вивчаються курси 
країнознавства (залежно від мови). Українознавство ж не вивчається. 
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Щоправда, в ДС, затвердженому Кабінетом Міністрів України 5 серпня 
1998 р., поряд з українською мовою, історією, світовою історією стояло 
й українознавство. Однак його практично вилучили з інваріативної 
частини, розширивши ДС за рахунок не лише світової (звичайно ж, 
світової!, про що у нас мовитиметься далі) історії, культури, літератури, 
географії, а й футболу, християнської етики (про що також будемо 
говорити) тощо. 

Виходить, що для частини керівних функціонерів усе в світі важливе, 
окрім сімейно-родового, етнонаціонального, державницького, мовно-
культурного українського світогляду. Але чого не зробиш заради 
«вищої» – інтерглобалістської мети! Було б тільки що віддавати, бо, 
коли візьмемо навчальні і виховні програми та підручники, побачимо, 
що рідну історію, культуру, навіть природу, сім’ю, націю і державу – ми 
вже майже відчужили від себе… 

VІ. Підручниково-програмне забезпечення ДС.  
Пригадую 1987 рік. У час іспиту з української літератури я запитав 

заочників – працівників дитячих садків Дарниці, які твори українських 
письменників вони використовують у виховній роботі. Вони відповіли: 
«Садок вишневий коло хати» Т. Шевченка та уривок із «Сивої ластівки» 
Б.Олійника. «Чому ж так мало, – запитав я. – Адже наша література 
багата, ви що – не любите її?» «Любимо, – відповіли виховательки. – 
Однак програми для українських дитсадків присилаються з Москви, і ми 
не маємо права їх змінювати». Хвалити Бога, гадалось, тепер має бути 
інакше! Не так сталося, як гадалося. Беремо випущені вже в суверенній 
Україні програми та підручники, й ось яку картину помічають 
респонденти анкет:  

1. Багато змін хіба що в стилістиці фраз та в заміні СРСР на СНД і 
Україну. 

2. Коли керівниці міжнародних жіночих організацій звернулися до 
Президента України з протестом проти витіснення українознавства з 
інваріативної частини ДС, а нерідко й переслідування його, заступник 
міністра В.Огнев’юк, не кліпнувши очима, навіть від імені Президента 
нахабно відповів: це тому, що в Україні всі (наголошую, всі!) предмети є 
українознавчими… Нагадую: у ВНЗ вивчаються не лише іноземні мови, 
а й відповідні країни. І це нормально! Але чи нормально, що в 
державних закладах не вивчається державна мова і ще й тому не 
вивчається «Українознавство»? Ми готуємо народну інтелігенцію чи 
лише вузьких спеціалістів, а то й місіонерів чужих держав?! Тому пора 
подивитися правді у вічі: наскільки змістовними, професіональними й 
українознавчими є всі предмети. 

Не лише учасники опитування, а й широка громадськість одностайна: 
а) підручники в Україні здебільшого сухі й нецікаві; б) переважна 
більшість з них – не гуманістичні змістом і пафосом; в) а також 
насправді є не українознавчими. Не говоритимемо про помічені 
журналістами курйози типу: «Свійські тварини дають людям м’ясо, 
молоко… мед», а «також про те, що в деяких підручниках автори 
плутають знамениту «Руську правду з «російською», «Річ Посполиту» з 
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«мовою посполитою», а в «Ілюстрованій енциклопедії для дітей» один з 
батьків знайшов біля тисячі (!) помилок…  Подивимось на зміст і форму 
підручників. Ось І – ІV класи. Тут, до речі, один з предметів називається 
«Я і Україна». А чи є у ньому якщо не Україна, то хоч би дитяче «я»? 
Назва предмета запозичена з програми українознавства НДІУ МОН, але 
трансформована до невпізнанності: у програмі предмета знаходимо не 
Україну і не дитячий український світ, а мішанину природознавства з 
елементами етнології, вульгарно спрощене тлумачення образу 
історичної Батьківщини. Печально, але не лише у програмі цього 
навчального предмета, позбавленого як емоційно-душевної змістовності, 
так і любові. Процитуємо висновки оглядачів: Програми з української 
мови для 1 – 2 класів. Потребують текстів і прикладів, які б допомагали 
дитині виробляти патріотично-світоглядне сприйняття й розуміння 
феномену рідної мови. Нагадаємо: для Т.Шевченка мова – енергія життя, 
що йде від Бога.  

Все найсвятіше втілюється в мові і для Д.Павличка:  
Народе, ти живеш віки в своїм глаголі,  
Не дай скалічити промовисті уста, 
Бо мова – то кордон землі твоєї й волі, 
Твоя держава й честь, душа твоя свята! 

Підручник для 1 класу Н.Ф.Вашуленко «Буквар» (2005 р.). Кількість 
новизни відстає від швидкоплинності процесів і образів нашого життя. 
Переважна більшість текстів не пов’язана з досягненнями науки та 
інформаційних джерел, з можливостями сучасних технологій. Зміст 
підручника не в повній мірі забезпечує цілісне бачення особистістю 
навколишнього світу. Бракує творів, суголосних досвіду дітей, а також 
зв’язків з попередніми етапами навчання. Потребують оновлення 
приклади національно-етнічних цінностей. Необхідно глибше 
пов’язувати навчальний матеріал з вихованням розуміння ролі 
української мови та українознавства. Мало відповідають сучасності 
малюнки. 

Від себе додамо: Україна – це не тільки село, до того ж – село 
минулого, але й місто, тому й нація українська не лише сільська, а й 
міська. Та цього не бачимо з підручника, як і з посібника для 3(2) класу 
«Чарівний струмок», з якого не видно не тільки міста, а й України як 
держави, та й народу, культури, бо навіть коли наводяться рядки з 
«Гайдамаків» Т.Шевченка, то тільки ось такі: «Встала й весна, чорну 
землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила». Укрила, 
судячи з усього, і гайдамаків, а також і любовне ставлення авторів до 
України. І не тільки цих авторів. 

М.В. Богданович, підручник «Математика», 2-й клас. Ось його оцінка 
оглядачами: «Змінюється побут, з’являються нові поняття, а в 
підручнику використовується застарілий матеріал, створений не на 
реальних фактах. Зміст підручника відповідає програмі частково. Мало 
творчих завдань. Підручник на 30% відірваний від життєвих ситуацій. В 
підручнику практично відсутнє відображення національних екоетичних 
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цінностей; він не оновлюється, а передруковується з року в рік без 
змін…» 

Дещо краща картина в підручниках для 3 і 4 класів. «Українська 
мова» для 3 класу М.А.Білецької та М.С.Вашуленко. Трапляються цікаві 
підбірки текстів, але погано розроблена словникова робота, мало 
матеріалу до тем і не дуже продумані самі теми. «Немає текстів, котрі б 
формували любов до природи, родини, держави». Краще враження 
справляє аналогічний підручник М.С.Вашуленко та О.І.Мельничайка, а 
також підручник для 4 класу авторів М.С.Вашуленко, С.Г.Дубовик, 
О.І.Мельничайка, Л.В.Скуратівського. Загалом, у кожному з підручників 
є щось корисне. Але це ж не авторські монографії, а підручники, які 
мають бути синтезом знань з певної галузі, інтегрованим синтезом 
патріотизму, етики й естетики, містити доцільний паралелізм з 
матеріалом попередніх класів та з іншими предметами, любов до дітей і 
до предмета вивчення. Світ же природи цілісний, таким має 
формуватися й світогляд.  

Дякуючи МОН, рішучій переоцінці було піддано підручники для 6 
класу. Але ще важко судити про якість замінників. А ось деякі 
зауваження щодо підручників для старшокласників. «Історія України» 
Р.Ляха й Н.Темірової для 7 класу. Як зазначено – «з найдавніших часів 
до ХV століття». І справді: тут переказано численні події, певні процеси, 
імена. Добре, що згадані і дискусійні моменти. Але читаєш – і 
відчуваєш, як свердлить думка: для кого і для чого все те зафіксовано? 
Для пам’яті? Але чи може дитина охопити весь той огром? Для 
осмислення певних навчальних уроків історії? Так про це там не 
йдеться! Нема там і зерен любові до звершеного народом у ході еволюції 
– лише холодний опис, безсторонній переказ. Ніби про Ісландію чи 
Гренландію. Щось стороннє і мертве… Ніби про народ, який жив поза 
зв’язками з іншими народами, не зробив жодного внеску у світову 
цивілізацію і культуру…  

Може, зовсім інші підручники «Всемирной истории»? – з’являється 
рятівна надія. Однак та надія марна. Ось «Всемирная история» для 7, а 
далі й «Всемирная история» для 8, 9 і 10 класів. І там – маса інформації! 
Про країни й події від Австралії до Японії. Насичуйтесь, діти, по вінця 
знанням держав, президентів, полководців, воєн.., але знову – без жодної 
дотичності до історії України. Та й що – історії? У підручниках немає 
навіть поняття «Україна»! Отже, учням подається світ, у якому України 
не існує. І не лише в підручниках про давнє минуле. Ось опис подій ХХ 
ст., зокрема історії Європи. В цій «напівісторії» не йдеться ні про І і ІІ 
Світові війни на терені України, ні про зародження й розпад 
більшовицької імперії, ні про голодомори й Чорнобиль… Бо, як кажуть 
автори цих підручників і їхні адепти, є ж окремо історія України. 

Окремо… І не тільки в підручниках історії. Ось «География мира» і 
«Географія материків і океанів»: у них також є все про світ від Австралії 
до Японії, але немає не тільки, скажімо, про Чорне й Азовське моря, а й 
про Україну. Нема її і в «Биологии», «Общей биологии» та «Физике», у 
«Зарубіжній літературі» і навіть у тих випадках, коли українська 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІІ 
 

 22

художня словесність найорганічніше була зв’язана з міжнародними 
процесами. 

Для підручників часу СРСР це було добре продуманою нормою, бо 
відповідало і добре продуманій меті: здійсненню тотальної 
деперсоналізації і денаціоналізації в ім’я руйнівної деморалізації 
населення. З цією метою практикувалися й не дуже приховані заходи 
русифікації, фальсифікації історії, ідеологічного оглуплення дітей та 
закамуфльовані псевдоінтернаціоналізмом прийоми догматики в ім’я 
політичної деформації теоретико-методологічних принципів. 

Так, ми мали неодмінно увірувати, що є не просто недержавним і 
досвідом, і характером, і психікою народом, та, власне, й не народом, не 
сувереном історії, а хіба що масою молюсків, здатною плавати в океані 
світової цивілізації та культури лише на днищах чужих кораблів. 

А чого прагнуть теперішні продуценти підручників? Декому 
здається, що торжества культу знань. З цієї причини головним у 
кожному підручнику є злива інформації, а методом її подання – 
констатація, у кращому разі – опис певних реакцій на неї. 

Для початку зауважимо: і голодомори, і гулаги, і чорнобилі творили 
люди не без знань. Люди не без дипломів і нині збурюють чи 
організують хаос у всіх гілках влади. А головне – вони є продуктом 
нашої освіти й науки; вони не є патріотами, для яких ідеалом повинен 
бути синтез власних і державних інтересів, а є сектантами, що працюють 
в інтересах певних кланів. 

У читанці для 2-го класу вміщено казки мало не всіх народів СРСР. 
Але який вищий смисл у тій інформації? В «Історії середньовіччя» є всі 
країни світу, повідомлено й про появу Московського князівства, але 
жодного абзацу про одну з найважливіших держав Європи – Київську. Є 
цілі два великі розділи про Московську державу в XV – XVIII ст., а про 
Україну згадано лише в параграфі про похід Карла ХІІ і битву під 
Полтавою… У підручнику з біології досі посилаються на авторитет 
Ломоносова, Павлова, Сєченова, але – жодного абзацу про українських 
учених. Навіть учителі не можуть розв’язувати деяких задач і прикладів, 
а кількість термінів та фахових викладок така, що є непідвладною і 
фахівцям з вищою освітою. І це не тільки у сфері біології. Ось підручник 
з російської літератури для 10 класу. Пани М.Теплинський і 
Ю.Султанов, за згодою працівників МОНУ, рекомендують вивчати 
школяреві критику, поезію, прозу, драматургію І.Тургенєва, І.Гончарова, 
М.Чернишевського, М.Некрасова, О. Островського, М. Салтикова-
Щедріна, Ф. Достоєвського, Л.Толстого, В.Короленка, А.Чехова і весь 
літпроцес 2-ї половини ХІХ ст. Як філолог я стверджую, що такий обсяг 
опанує не кожен студент. А це – тільки один з багатьох предметів 
навчального плану для загальноосвітньої школи. То для кого пишуться 
такі підручники? І хто благословляє їх до життя? 

Більше того: де ж наші вчені, педагоги, які зобов’язані визначати 
обсяги і характер знань на основі наукових критеріїв, у тому числі як 
щодо змісту, так і щодо кількісних параметрів освіти?! 
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Почнемо з елементарного: скільки часу має бути в розпорядженні 
вчителя і учня для оволодіння курсами з вітчизняної історії, літератури, 
культури, географії та зарубіжних країн поокремо і – разом, а також для 
вивчення державної та іноземних мов? Маємо на увазі і кількісний 
вимір, і методологічний. А саме: 

1. Скільки необхідно годин, щоб вивчити всю світову історію, 
літературу, культуру, чи це можливо практично? 

2. Чи це виправдано методологічно? Адже таке завдання є 
непосильним навіть магістрам, а то й професорам. Які правові й 
моральні підстави піддавати дітей освітньому терору? 

3. На якій підставі ведуть ті курси вчителі чи викладачі, які не мають 
відповідної спеціальної освіти, а тому, природно, не мають і прав 
викладати такі штучно вигадані предмети, як «світові» (неодмінно 
світові, ми ж – глобалісти) історію, літературу, культуру? Не мають – і з 
суто формальної точки зору. І, зрозуміло, науково-методологічної та 
методичної: учитель фізично не може оволодіти світовим огромом 
матеріалу (як правило, без знання мов, реального життя тисяч народів, 
без критеріїв відбору матеріалу для вивчення). А головне: яка мета 
профанованого псевдовивчення тих історико-культурних масивів та ще 
й у відриві від процесів в Україні? 

Тут знову і постає питання: яка мета і, відповідно, змістовна 
наповненість освіти? Який шлях до мети?  

У мотиваціях обраного шляху стало дивовижною модою посилатися 
на зарубіжний досвід. Даремно посилатися, бо ні Сократ з Августином, 
ні Каменський з Локком чужим досвідом вітчизняного не витісняли. А 
українські інтерглобалісти так і не повернулися обличчям до Ярослава 
Мудрого, Володимира Мономаха та Іларіона, Л.Барановича і 
Г.Сковороди, П.Могили, І.Котляревського, навіть Т.Шевченка, 
О.Потебні, М.Максимовича, К.Ушинського, а тим самим – і до свого 
народу. 

Читаємо й аналізуємо анкети. 47% школярів твердять що не мають 
вітчизняного ідеалу; 43% не бачать ідеалу в особі своїх учителів; понад 
половина молоді воліла б жити не в Україні, а за кордоном. 

Чи проаналізували цю трагікомічну статистику працівники АПН, 
педагогічних кафедр ВНЗ та управлінь освіти й науки?.. І чи стали на 
шлях відновлення великої вітчизняної традиції, чи розпочали реально 
співпрацювати з усіма ланками освіти у сферах як теорії, так і практики? 

VII. Досвід: теорія і практика. 
Це тим актуальніше, що питанням питань є вивчення й поширення 

справді інноваційного досвіду, адже він у нас є, але належним чином і не 
вивчається, і не підноситься. Тут можна почути мало не розпачливе: як-
то – не і не? Та ось у численних статтях чи й монографіях пишеться про 
сотні шкіл, педагогів, названі вони і в доповіді Міністра. Добре, що 
названі! Але за якими критеріями зроблено той вибір? 

Коли були школи чи праці С.Русової, К.Ушинського, Г.Ващенка, 
Я.Яреми, В.Сухомлинського, В.Захарченка, то їх знали, до них їхали, як 
на прощу: там здійснювався цілісний інноваційний комплекс виховання 
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й навчання на засадах цілісної концепції. Чи є в нас воістину інноваційні 
заклади? Чи створили свої школи кілька десятків названих педагогів? 

Респонденти анкет з усієї України і зарубіжжя відповідають: були і є! 
Зокрема, такими є: УГЛ Національного університету імені Тараса 
Шевченка (директор Г.С.Сазоненко) і ліцей бізнесу в Києві (директор 
Л.І.Паращенко), український НВК у Сімферополі (директор Н.І.Руденко) 
і школа-гімназія у Львові (директор Г.В.Лопушанська), гімназії на 
Чернігівщині і в Кривому Розі, в Тбілісі і в Ризі, у Башкортостані, 
Казахстані і Придністров’ї; школи у Чернівецькій області (П.В.Осколов, 
Т.А.Мінченко); десятки шкіл українознавства у США і в Канаді, маємо 
прекрасні надбання у сфері не лише інновацій, а й синтезу народної та 
академічної педагогіки. 

Прикметно: досвід названих українських закладів став вагомим 
чинником у розвитку освіти як вітчизняних, так і зарубіжних виховних і 
навчальних інституцій. При цьому і в сфері навчальної роботи, зокрема 
технологізації освітньої сфери, і в галузі наукових досліджень, та, що 
особливо важливо, в створенні сучасної концепції, теорії й практики 
виховання. 

Особливо важливо, бо, як це не дивно, науково розробленої системи 
національного виховання, вважають педагоги, ми в республіці не маємо. 
Звідси й наслідок: від впровадження до ігнорування (а то й торпедування 
українознавства) та до повзучої реанімації ідеології старої імперської 
школи. В руслі цієї ідеології і культивується не постулат І.Франка: коли 
хтось вгрузає душею і помислами, інтересами в ґрунт буття рідного 
народу, а дивиться на світ з висоти загальнолюдських проблем, то при 
цьому націоналізм і інтернаціоналізм ані крихти не суперечні, – а 
постулат малоосвічених або лукавих інтерглобалістів, для яких манією-
метою є безплідний космополітизм, відчуження від рідної землі і 
людини не тільки в підручниках, а й у житті. Абсурдним надбанням стає 
порожнеча душ. Українці стають старцями, схильними брати у всіх і все, 
але не спроможними ділитися своїм, бо нема чим. Як писав П.Тичина, 
«все можна виправдати високою метою, тільки не порожнечу душі». 

Учасникам Світового форуму українців (серпень 2006 р.) Інститут 
українознавства запропонував відвідати терен колишньої трипільської 
цивілізації. Вони прийшли в захват: маємо таке загальнолюдського 
значення багатство! – і водночас – у подив: чому Кам’яна Могила, 
мізинська культура, трипільська та інші праукраїнські культури не стали 
основою вивчення історії і цивілізації культури, етносу, нації і держави? 
Адже це може сприяти поглибленню почуттів, розширенню обріїв 
мислення. Натомість зведено в культ все іноземне, до того ж те іноземне 
вивчається не в паралелізмі з вітчизняним, а окремо, як щось первісне і 
вище. 

Кожен народ дивиться на світ з глибин своєї Землі та висоти свого 
Неба. Ми ж хочемо звести Батьківщину як Храм демократії і свободи, 
права і справедливості, оцінюючи все чужими мірками. І це за умови, що 
наші визнані авторитетні заклади поклали в основу кредо: школа готує 
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не професіоналів і не безбатченків, а людей великої душі, гуманістів-
патріотів. Фахівців-педагогів мають готувати спеціальні заклади. 

Тому-то фундаментом і виховання, і навчання мають стати 
українознавство та державна українська мова – як феномени єднання 
суспільства, віків і поколінь, суверенітету, рівності й творчості у світовій 
співдружності народів, а тому й інтеграції всіх виховних і навчальних 
предметів. 

Це – квінтесенція і народної, й академічної педагогіки, яких, як це не 
абсурдно, поставлено поза законом. Поставлено і педагогами. 

Не можемо зрозуміти, пишуть батьки, як могло статися, що вчителі і 
професура, працівники АПН і МОН належним чином (цілісно) не 
проаналізували всю систему програм, підручників, їх методологію і 
зміст. Через непрофесіоналізм? Непатріотизм? Чи неймовірну 
байдужість до долі мільйонів дітей, Батьківщини і, наголосимо, до 
власної долі, бо ж історія – це органічна взаємодія поколінь на принципі 
залежності причин і наслідків. Як каже народна мудрість, що посієш – те 
й пожнеш. Чому ж частина педагогів стала всеїдною, не помічає того, що 
помічають педагоги мудрі, люблячі й навіть саможертовні? Чому деякі 
не дають і не сіють, тому й «жнуть» чуже. 

VIII. Освіта очима освітян-практиків. 
Ось докази тому: При постановці питання про інноваційний розвиток 

освіти, – зазначає заслужена вчителька, директор УГЛ Національного 
університету імені Тараса Шевченка Г.С. Сазоненко, – не можна 
обмежуватись прикладними аспектами організаційної чи методичної 
роботи. Інноваційний процес – це процес не так ремонту окремих 
частин, як процес принципових внутрішніх змін, перебудови 
фундаменту системи освіти. А фундамент – це її суспільно-філософська 
концепція (мета, зміст), методологія й структура, організаційно-кадрове 
й програмно-підручникове забезпечення. 

Тому при осмисленні сутності педагогічних інновацій необхідно 
брати до уваги і роль технологічного забезпечення, і такі чинники: 

1. Особливості інноваційних процесів у різних типах 
загальноосвітніх навчальних закладів. Характеристику інноваційних 
процесів у ЗНЗ, гімназіях, ліцеях, навчально-виховних комплексах. 
Інноваційні педагогічні системи 12-річної школи, їх характеристику. 
Інноваційну школу. 

2. Інноваційну культуру 12-річної школи: сутність, основні категорії, 
тенденції. Від інноваційного розвитку школи – до інноваційного 
розвитку суспільства. 

3. Інноваційний потенціал. Типи нововведень, їх сутність. Масштаб 
нововведень: інновації-модернізації та інновації-трансформації. 

4. Стратегічний, технологічний, особистісний рівні управління 
інноваціями у 12-річній школі. Проектно-цільовий підхід до управління 
інноваційними процесами. Етапи, функції управління педагогічними 
інноваціями. Створення інноваційного простору, умов для розвитку 
інноваційної культури. Оновлення функцій управління школою. 
Інноваційно-аналітичну, мотиваційно-цільову, прогностичну, 
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корекційну, діагностичну функції. Мотиваційне й рефлексне управління. 
Вироблення інноваційних рішень. Моделювання, прогнозування 
інноваційного розвитку 12-річної школи. Психологічний і соціологічний 
супровід інноваційними процесами. Стимулювання інноваційних 
процесів. 

5. Інноваційні технології у навчально-виховному процесі. Системи 
проектної діяльності. Впровадження інноваційних освітніх проектів. 
Особливості використання інтерактивних педагогічних технологій. 
Експериментально-пошукову діяльність педагогічних колективів. 
Науковий супровід інноваційними процесами. 

6. Проектування інноваційного розвитку загальноосвітнього 
навчального закладу. Шляхи переведення школи з режиму 
функціонування в режим випереджального розвитку. Концептуальні 
засади і технології проектування інноваційного розвитку. 
Характеристику програми інноваційного розвитку 12-річної школи. 
Формування управлінської інноваційної команди. 

7. Формування готовності вчителя до педагогічних інновацій. 
Інноваційну культуру вчителя. Вчителів-інноваторів. Інтерактивні 
методи підвищення інноваційної культури вчителя. Науково-методичний 
супровід інноваційної діяльності у 12-річній школі. Інформаційний 
супровід інноваційних процесів у 12-річній школі. Інновації очима 
вчителя. Інновації очима учнів. Формування банку педагогічних 
інновацій у 12-річній школі. 

8. Експертизу педагогічних інновацій у загальноосвітньому 
навчальному закладі. Критерії оцінки педагогічних інновацій. 
Діагностику інноваційних процесів. 

Бо лише за таких умов набудуть належного сенсу та виміру і система 
оцінок у ході навчального процесу, і критеріальність та об’єктивність 
наслідків зовнішнього тестування, а відтак – реального рівня освіти в 
Україні. 

Поки що ж бачимо лише вольові рішення з окремих питань, зокрема 
щодо форми (паперової) тестування (про що буде окрема доповідь), 
величезні фінансові затрати й мінімальну ефективність при 
максимальній саморекламі організаторів. А головне – відсутність аналізу 
наслідків тестування та їх причин. Зокрема, як оцінювати підсумки 
тестування з математики, коли з 14700 учасників-добровольців лише 
0,3% (56 чол.) виконали завдання на найвищий бал? І що було б, аби ми 
провели не вибірковий, а тотальний іспит з української мови, історії, 
культури?.. Отже, за критеріями визначення реальної якості нашої 
освіти?! 

Як засвідчують справжні теоретики і практики, професіонали-
патріоти, картина постала б такою: «Система фізико-математичної 
освіти України, – свідчать доктор фізико-математичних наук, професор, 
декан радіофізичного факультету Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка В.І.Григорук, доктор фізико-
математичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної електроніки 
того ж університету І.О.Анісімов, директор Київського природничо-
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наукового ліцею №145 М.М.Левтік, вчитель фізики ПНЛ №145 доцент 
В.М.Безручко, – досі вирізняється низкою значних здобутків. Продовжує 
функціонувати система спеціалізованих середніх навчальних закладів 
(ліцеїв), яка забезпечує належний рівень підготовки учнів. Свідченням 
цього є, зокрема, високий рівень проведення всеукраїнських олімпіад і 
турнірів юних фізиків та математиків, успішна робота відповідної секції 
Малої академії наук України. Стабільно високі результати демонструють 
команди школярів України на міжнародних олімпіадах з фізики та 
математики. 

Високий рівень фізико-математичної підготовки в багатьох 
університетах України підтверджується тим, що їхні випускники 
успішно працюють у сферах науки, виробництва та бізнесу, їх охоче 
приймають до аспірантури та на роботу за фахом у країнах Західної 
Європи, в Японії, у США та в інших розвинених країнах.  

– Загрози для подальшого розвитку фізико-математичної освіти. 
Слід, однак, зазначити, що розвиток фізико-математичної освіти в 
Україні і в середній, і у вищій школі сьогодні загалом іде на спад, і досі 
не зроблено нічого, щоб зупинити цей процес. Її досягнення переважно 
залишились у спадок від минулих часів, а ресурси для перспективного 
розвитку не закладаються. Між тим, занепад фізико-математичної освіти 
становить реальну загрозу національній безпеці України.  

– Проблеми викладання фізико-математичних наук у середній школі. 
Основи знань у галузі фізики й математики та перший етап відбору 
обдарованої молоді мала б забезпечувати середня школа. Доводиться 
констатувати, що рівень масової шкільної підготовки в галузі фізики та 
інформатики за останні роки помітно знизився. 

Насамперед, значно зменшився обсяг годин, відведених для вивчення 
фізики та математики. Погіршилась якість відповідних шкільних 
програм. Хоча з'явилися деякі нові підручники з математики та фізики, 
але їхній рівень залишається недостатньо високим, оскільки навчальна 
література вимагає тривалого доопрацювання. Різко загострило ситуацію 
з вивченням фізики в школі скасування вступних іспитів із цієї 
дисципліни в більшості вищих навчальних закладів. 

Фізика – це у своїй основі експериментальна наука, тому її 
повноцінне вивчення вже на рівні середньої школи вимагає відповідного 
обладнання. Протягом останніх 15 – 20 років фізичне обладнання для 
шкіл майже не закуповують, а придбане раніше стрімко виходить з ладу. 
Випуск такого обладнання в Україні різко знизився, а ціна на нього, 
навпаки, зросла. Як результат, відчутно погіршилася підготовка 
випускників шкіл у галузі фізичного експерименту. Навіть найкращі з 
них, наприклад, не вміють користуватися скільки-небудь сучасними 
електровимірювальними приладами, а то й взагалі їх не бачили. 

Підготовка кращих учнів у галузі фізики та математики в Україні 
здійснюється в обмеженій кількості спеціалізованих шкіл із давніми 
традиціями такої роботи (природничо-науковий ліцей №145 м.Києва, 
Український фізико-математичний ліцей КНУ, фізико-математичний 
ліцей при Львівському національному університеті імені Івана Франка, 
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ліцей №27 м.Харкова, ліцей №17 м.Вінниці, Рішельєвський ліцей 
м.Одеси, фізико-математична школа ім. А.Ф.Йоффе в м.Ромни Сумської 
обл. та інші). Переважна більшість учителів, що займаються цією 
роботою, вже досягли передпенсійного віку. Молодших за віком людей, 
що мали б прийти їм на зміну, майже немає. Причина, насамперед, у 
надзвичайно низькій фінансовій та суспільній привабливості роботи 
вчителя. Водночас ця робота вимагає неабиякого таланту та 
самовідданості, величезної витрати сил. 

Є проблема соціальної доступності високоякісної середньої освіти, 
зокрема освіти в галузі фізики й математики. Зараз навчання у більшості 
спеціалізованих шкіл фізико-математичного профілю платне, а самі вони 
доступні майже виключно жителям обласних центрів. Система відбору 
талановитих дітей із невеликих міст та сільської місцевості для навчання 
у спеціалізованих фізико-математичних школах, яка існувала в минулі 
роки, на сьогодні зруйнована. 

– Проблеми викладання фізико-математичних наук у вищій школі. Не 
менш гостре становище з викладанням фізико-математичних наук 
склалось у вищій школі. Перш за все, слід вказати на катастрофічне 
відставання матеріально-технічного забезпечення вищої школи від 
світового рівня. Фактично закупівлю приладів (крім комп'ютерів) 
припинили в 1985 – 1990 роках. Таким чином, обладнання лабораторних 
практикумів та експериментальних установок, на яких виконуються 
випускні роботи студентів, уже відстають від світового рівня. Належні 
перспективи розв'язання цієї проблеми зараз відсутні. Ті нові прилади, 
які купуються за рахунок наявних надходжень, навіть не компенсують 
фізичного старіння тих, якими наразі користуються студенти. Реально 
навіть провідні українські університети оснащені апаратурою гірше, ніж 
середні навчальні заклади передових країн. У результаті випускники 
українських університетів зовсім не вміють працювати із сучасною 
апаратурою. 

У рамках процесів світової глобалізації система вищої освіти, як і 
наука, все більше інтернаціоналізується. На цьому тлі все гостріше 
заявляє про себе проблема доступу до іноземної навчальної та наукової 
літератури. Відсутність такого доступу прирікає рівень викладання 
природничих наук у вищій школі на прогресуюче відставання від 
світових досягнень. Отже, важко розраховувати на повноцінну участь 
українських університетів у Болонському процесі. 

Випуск вітчизняної навчально-методичної літератури також 
організований неналежним чином. Ним фактично самотужки опікуються 
самі вищі навчальні заклади. Написання навчальної літератури 
матеріально не заохочується, підручники та посібники виходять 
мізерними накладами, без належного наукового та літературного 
редагування. Майже відсутній обмін такою літературою між різними 
університетами. Окреслені обставини згубно впливають на рівень і 
якість створюваних за таких умов підручників та посібників. 

Загальновідомо, що повноцінна університетська освіта, зокрема й 
фізико-математична, може існувати лише в нерозривному зв'язку з 
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відповідними науковими дослідженнями. На жаль, університетська 
наука переживає нині всі ті проблеми, що й академічна та галузева: 
відсутність повноцінного фінансування та належного матеріально-
технічного забезпечення, брак сприятливої нормативно-правової бази, 
падіння соціального статусу, відтік молоді. Розв'язувати ці проблеми в 
багатьох випадках значно важче, оскільки університетські науковці 
додатково до своїх прямих обов'язків, як правило, виконують ще й 
значний обсяг навчальної роботи. 

Сьогодні вища школа переживає гострий кадровий голод. В 
університетах (як і в більшості наукових закладів) майже відсутні 
представники середньої вікової категорії. Ці люди в недалекому 
минулому змушені були покинути стіни університетів чи навіть виїхати 
на заробітки за кордон, щоб прогодувати свої сім’ї. Більшість із них досі 
не повернулася. Немає і гідного поповнення молоді. Це пов'язано, 
насамперед, із тим, що матеріальне забезпечення молодої людини, яка 
починає свою кар'єру в університеті, абсолютно не 
конкурентоспроможне порівняно з небюджетною сферою. Більше того, 
зарплатня молодого фахівця просто не може задовольнити мінімальних 
життєвих потреб людини, що стоїть на початку свого самостійного 
шляху. Особливо це стосується проблеми житла, що унеможливлює 
працевлаштування талановитих вихідців із провінції у провідних 
університетах України. Але ж сфера вищої школи і науки має бути 
відкритою системою, і надходження кадрів до неї не можна обмежувати 
за місцем народження. 

– Необхідність зміни державної політики в галузі науки та освіти. 
Все викладене вище, на нашу думку, вимагає радикальної зміни 
державної політики в галузі науки та освіти. Необхідно усвідомити, що 
національну еліту, зокрема й наукову, неможливо купити за кордоном, її 
треба системно готувати, як це роблять у передових країнах. 

Пропозиції: 
1. Перш за все, необхідно змінити ставлення суспільства до 

працівників освіти та науки. Вони повинні відчувати повагу до своєї 
праці – в матеріальному та моральному вимірах. Слід зрозуміти, що 
розв'язання назрілих екологічних, гуманітарних та соціально-
економічних проблем у суспільстві можливе лише на базі досягнень 
природничих наук, а не при нехтуванні цими досягненнями. 

2. Треба відродити широку популяризацію науки в електронних та 
друкованих засобах масової інформації, яка сьогодні відбувається деінде 
та час від часу. Особливу увагу слід приділити виданню науково-
популярної літератури з фізики та математики для молоді, для чого 
потрібно створити державне видавництво відповідного профілю та 
забезпечити цією літературою бібліотечну мережу. 

3. Слід кардинально збільшити фінансування освіти та науки до 
рівня, який дозволив би не тільки зберегти кадровий склад, а й 
поповнити його найобдарованішою молоддю, забезпечити дослідників 
сучасною науковою апаратурою. Відомо, що капіталовкладення в освіту 
та науку забезпечують високу якість трудових кадрів, створення та 
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розвиток сучасних технологій, а в кінцевому підсумку – гідний рівень 
життя майбутніх поколінь. 

4. Для забезпечення реальної віддачі капіталовкладень у науку, 
позабюджетного фінансування науки та освіти, затребуваності молодих 
фахівців із фізико-математичною підготовкою необхідно створити 
систему взаємної зацікавленості освіти, науки та виробництва на підставі 
як вітчизняного досвіду, так і досвіду високорозвинених країн, де така 
система діє. 

5. Реформувати державне управління освітою та наукою. Необхідно 
забезпечити високий рівень якості управлінських рішень, що неможливо 
без організації системи зворотного зв'язку, яка б враховувала потреби та 
думки тих, хто безпосередньо працює в цій галузі. 

6. Вдосконалити нормативно-правову базу, що регулює сферу науки 
та освіти. Ця база повинна усувати штучні перешкоди на шляху 
прогресивного розвитку, створювати для цього клімат максимального 
сприяння. 

7. Необхідно інтегрувати сферу освіти до системи міжнародних 
стандартів. Це стосується впровадження визнаних у світі критеріїв її 
роботи, методик викладання, використання сучасної зарубіжної 
навчально-методичної та науково-популярної літератури (для цього її 
необхідно перекласти та видати масовими накладами). Це питання 
особливо загострилося після приєднання України до Болонського 
процесу. 

8. Нарешті, гострою та невідкладною є потреба створити систему 
підтримки талановитої молоді від шкільної лави до працевлаштування та 
забезпечити належні умови життя. Без подібної системи, яка успішно 
функціонує в найрозвиненіших країнах світу, не можна сповна залучити 
потенціал молодого покоління до виконання пріоритетних завдань, що 
стоять перед керівництвом держави та всіма громадянами на новому 
етапі демократичних перетворень, науково-технічного зростання та 
побудови громадянського суспільства». 

Так широко цитуємо авторитетних педагогів і науковців фізико-
математичного циклу предметів тому, що вони повністю суголосні стану 
й проблемам суспільно-гуманітарних наук: історії, мови, 
українознавства, літератури, філософії, до того ж – у площині підготовки 
й аспірантів та докторантів, у системі перепідготовки кадрів. 
Закономірно про освіту як фундамент національного суверенітету, 
безпеки, будучини держави, про її шляхи в Україні до Болонського 
процесу настійливо наголошує й академік НАН, ректор Національного 
університету «Київський політехнічний університет» М.З.Згуровський, 
науковці та педагоги Харкова, Львова, Донецька, Кіровограда, Одеси. А 
з цієї критеріальної позиції так оцінюють становище й фахівці 
української мови, історії, права, зокрема вчителі Українського 
гуманітарного ліцею Київського національного університету ім. 
Т.Шевченка. 

Формування уявлення про мову як феномен (аналіз підручників для 
початкових класів): 
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Варзацька Л.О., Голокозакова Ж.Г., Паламар Л.М. Рідна мова й 
мовлення: 1 кл.: Підручник для 1 класу трирічної початкової школи. К.: 
Бліц, 1996. – 384 с. Автори підручника звертають увагу на опис 
особливостей української мови, її порівняльних характеристик та ознак у 
віршованій та розповідній формах у висловах відомих українських 
письменників, прислів’ях і приказках про мову, що має на меті 
прищеплення любові та поваги до рідного слова. Автори наголошують 
на його значенні в усіх аспектах життя людини. Цей критерій у 
підручнику реалізовано у відповідності до освітньо-виховних вимог 
вікового цензу учнів. 

Білецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова: Підручник для 2 кл. 
чотирирічної початкової школи: – 8-е вид. – К.: Освіта, 2001. – 272 с. У 
підручнику майже не надано місця особливостям української мови, її 
вирізняльним характеристикам та ознакам. Подається лише загальна 
інформація про мову як засіб людського спілкування (Впр. 40, стор. 21).  

Рідна мова й мовлення: Підручник для 2 кл. чотирирічної початкової 
школи / Л.О.Варзацька, Н.М.Дика, Н.В.Паціра, Л.А.Саінкова. За ред. 
П.П.Кононенка – К.: Равлик, 1997. – 352 с. Завдання та вправи 
спрямовані на розвиток моральних якостей, цінностей, виховання любові 
до рідної землі, хліба, праці, вироблення шанобливого ставлення до 
матері (батьків) – елементи родинного виховання (педагогіки). Завдання 
та вправи сприяють розширенню світогляду, світобачення. Приділена 
увага культурі мовлення, розвитку навичок і вміння працювати в 
колективі. Вправи та завдання дають змогу реалізувати можливості для 
організації самостійної роботи дитини. Розвивальна функція 
навчального матеріалу повністю реалізована. Крім того, вправи та 
завдання підручника сприяють становленню логічного мислення, 
пам’яті, уваги та уяви дитини. Багато уваги приділено природі, 
формуванню естетичного смаку, відчуття прекрасного, деякі вправи 
подані в комплексі з зображувальними видами діяльності. 
Прослідковується зв'язок з географією, природознавством, 
українознавством, етнологією. 

Білецька М.А., Вашуленко М.С. Рідна мова: Підручник для 2 кл. 
чотирирічної початкової школи: – 8-ме вид. – К.: Освіта, 2001. – 272 с. 
Вправи та завдання сприяють розвитку логічного мислення, пам’яті, 
уваги, уяви, фантазії. Недостатньо уваги приділяється завданням, які 
сприятимуть чіткій вимові. Прослідковується зв'язок з географією, 
астрономією, математикою, народознавством. 

Рідна мова й мовлення: Підручник для 2 кл. чотирирічної початкової 
школи / Л.О.Варзацька, Н.М.Дика, Н.В.Паціра, Л.А.Саінкова. За ред. 
П.П.Кононенка – К.: Равлик, 1997. – 352 с. Підручник логічно продовжує 
зв'язок мовної освіти з народознавством, ознайомленням із народними 
прислів’ями, приказками, щедрівками, колядками, веснянками, 
народними піснями, християнськими святами, звичаями та обрядами, 
народними прикметами. Так само позитивним видається й подальше 
застосування практики «обігрування в особах», апробованої у 
підручнику для 1 кл. цих же авторів; використання моделі дитячого 
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вертепу, звернення до минулого наших предків (подаються уривки з 
легенд, літописів з поясненнями походження та значення імен 
слов’янських богів), подано уривки віршів відомих українських поетів 
про Україну, описи природи, вирізняльні особливості української 
культури й побуту. В аспекті міжпредметних зв’язків задля досягнення 
українознавчої мети запропоновано цілеспрямоване звернення до уроків 
історії у вигляді аксіологічно зорієнтованих текстів про розквіт 
Київської держави, життя українських гетьманів, давньоруських князів, 
козаків, знання про українську символіку, старовинні міста України 
тощо.  

Рідна мова: Підручник для 3 кл. / М.С.Вашуленко, О.І.Мельничайко. 
– К.: Освіта, 2003. Ч.I. – 126 с. Ч.II. – 110 с. У підручнику не досить 
завдань, які б давали уявлення про мову як феномен, більшість з них 
спрямована на формування знань про мову лише як про лінгвістичну 
систему. Крім того, обмежено представлені і зв’язки між українською 
мовою та іншими дисциплінами. 

Українознавче наповнення підручників. Виховна лінія має втілення 
у доборі текстів з виховним спрямуванням, що передбачають виховання 
морально-етичних, патріотичних, екологічних переконань та естетичних 
смаків (мають привчати до шанування культурних надбань та 
історичних здобутків України, любові до Батьківщини, рідної мови 
тощо). Навчальні тексти, пов’язані з літературою, історією, культурою та 
власним життєвим досвідом, тому мали б використовуватися у процесі 
підготовки до усних та письмових творів, під час виконання 
різноманітних творчих робіт. Однак у представлених підручниках 
завдання до текстів морально-етичного наповнення стосуються 
передусім і винятково граматики. 

Змістове наповнення вправ повинно задовольняти пізнавальні й 
естетичні потреби дітей для того, щоб бути зразком для наслідування, 
однак на практиці таким зразком не є, залишаючись у тенетах 
абстрактності й загальниковості висмикнутих із контексту гарних фраз. 
Мало апеляцій до учня як до учасника навчально-виховного процесу, що 
повинно б сприяти формуванню особистісно-ідеального погляду на 
життя, переконань, ідеалів, світоглядних установок, які мають 
забезпечувати органічне включення дитини в суспільне життя, 
визначення її місця у ньому, реалізацію її потенційних можливостей. 
Натомість зміст таких текстів залишається пасивно сприйнятим учнями 
(не стає їх активним свідомим знанням і практикою), не маючи 
безпосереднього живого зв’язку з індивідуальним досвідом особистості 
учня. До того ж, не відбувається зміна шляхів подання цього ціннісно 
важливого матеріалу. Тому і не досягається основна – виховна – мета 
освіти. Адже якщо дитина молодшого шкільного віку потребує 
зіпертості на конкретні зразки, моделі наявних модусів життєвих ролей, 
які знаходить деінде, коли їх не пропонує школа (саме остання має 
використовувати свою «близькість» і пов’язаність з дитиною задля 
спрямування її розвитку у бажаному напрямі, подавши чіткі й визначені 
способи людського самоздійснення), то підліток потребує іншого 
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підходу, визначеного особливостями так званого «дискусійного», 
«сперечального» етапу свого розвитку. А тому добір дидактичного 
матеріалу не повинен «дублювати» тексти підручників для молодшої 
школи, з яких старші школярі попросту виросли. Відповідно, виховна 
мета подібних текстів (таких правильних і неаналітичних) зводиться 
нанівець. Відтак відбувається найнебезпечніше – девальвація, затирання 
у свідомості майбутнього громадянина самої ідеї громадянства саме цієї 
держави, задекларованої в стандарті освіти й прищеплюваної у процесі 
виховання. 

Крім того, формуванню цілісного бачення світу (світогляду) учня, 
вихованню різнобічно розвиненої особистості мали б сприяти ширше 
представлені міжпредметні зв’язки, що, чи не найбільш у сучасних 
підручниках потребує доопрацювання. Такі зв’язки прослідковуються 
здебільшого із деякими суміжними гуманітарними дисциплінами 
(літературою, історією, народознавством), натомість не менш важливі 
зв’язки з природничими дисциплінами (географією, біологією, 
математикою тощо) відсутні. Щоправда, часом трапляються поодинокі 
вкраплення зв’язку навчання мови, наприклад, з математикою (Олійник 
О.Б. Українська мова: Підручник для 10 – 11 кл. середньої школи – К.: 
Вікторія, 2001; завдання 292, стор. 308: «Скільки було: баба, дві матері, 
дві дочки й онука?»). 

Не можна оминути ролі так званого елементу зацікавлення як 
органічного і необхідного складника процесу навчання. Так, у 
підручниках Олійник О.Б. поза викладом основного теоретичного й 
практичного блоків систематично розміщено розважальні («веселі») 
хвилинки, пізнавальні тексти, поетичні сторінки тощо. Слід відзначити 
непоганий почин у підручнику для 7 кл.: автор вводить посередника між 
реципієнтом і текстом (Книгарик-помічник). На жаль, його 
функціональна роль у книзі дедалі звужується, аж до повного зникнення. 
А така знахідка могла б придатися для досягнення уже завваженої мети – 
«розабстрактнення» гарних, але пустих фраз, «уінтимнення» 
всезагальної (а тому поки що далекої) ідеї, відкриття і наближення її 
значення для мене (а вже тоді – для нас), налагодивши зв'язок із живою 
дитячою свідомістю. 

Ще одним «недохопом» цього підручника є не завжди вмотивовані і 
продумані завдання: що означає, скажімо, заклик виконати маловідому 
широкому загалові пісню (ст. 30) ще й за відсутності мелодичного 
наповнення (жодних додатків на аудіо- чи відеоносіях не передбачено). 
Серйознішими видаються неузгодження у важливих аспектах з галузі 
українознавства. Так, звернене до семикласника (!) питання «Хто 
започаткував українську мову?» залишається без відповіді (і, зауважимо, 
цілком природно, зважаючи на недолугість самого формулювання). 

Поряд з ґрунтовним висвітленням граматичної системи української 
мови, кількість завдань, вправ на формування необхідних практичних 
навичок видається недостатньою. Запропоновані в сучасних підручниках 
завдання характеризуються одноманітністю, односпрямованістю, в них 
відсутні тести самоперевірки, словники, мало представлено текстів для 
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розвитку зв’язної мови, вправ на говоріння та аудіювання, вміння 
висловлювати свою думку, розширення активного словника учнів, 
культури мови, формування мовної компетенції. 

Виробленню орфографічної грамотності учнів перешкоджає велика 
кількість вправ без можливості перевірки правильності виконання 
(відсутність відповідей), що у разі невиправленої помилки учня формує 
у його свідомості спотворені графічні й кінетичні образи слів. Тому до 
вправ на вставляння пропущених орфограм слід подавати відповіді у 
підручнику або під час перевірки виконання учнями домашнього 
завдання, щоб помилки не задавнювалися в їхній пам’яті. 

У сучасних підручниках відсутні відомості, вправи та завдання на 
усвідомлення учнями важливості навчання мови, належного володіння 
нею, – відповідно, без формування мотивації, унеможливлюється 
оволодіння учнями практичними навичками. 

На загальному тлі знову дещо вирізняється підручник Олійник О.Б. 
Українська мова: Підручник для 7 кл. середньої школи. – К.: Вікторія, 
1999. Однак, попри видимість певної структурованості, досягнутої за 
рахунок поліграфії, подання теоретичної частини, навпаки, 
характеризується розокремленістю, невнормованістю оформлення, що 
розпорошує увагу там, де потрібна концентрація. Зазначаємо і брак 
достатньої кількості прикладів та завдань на закріплення граматичних 
правил. 

Висновки. Сучасне навчальне видання покликане комплексно 
реалізовувати розвивальну домінанту освіти ХХІ століття, виховувати 
прагнення до самоосвіти й саморозвитку, вчити критично мислити, 
використовувати отримані знання і вміння для творчого розв'язання 
проблем, сприяти інтеграції отриманих знань. Ці завдання, у свою чергу, 
потребують переосмислення багатьох дидактичних i методичних 
аспектів, від яких залежить якість i глибина процесу навчання й 
виховання. Різноманіття та динаміка явищ соціуму та оточуючого світу 
повинні привносити суттєві зміни й до структури підручника, спонукати 
авторів i педагогів постійно вдосконалювати методи й форми навчання. 
Проте, на жаль, це відбувається далеко не завжди. 

У підручниках все ще використовуються блоки застарілої інформації, 
твори малої кількості авторів. Мова підручників з української мови 
книжна, суха, монотонна, позбавлена емоційності. Стиль викладу, як 
правило, дедуктивний. Але ж у більшості учнів формування читацьких 
смаків i потреби роботи з різними інформативними джерелами 
починається саме зі шкільних підручників. Тому добір текстів, за 
допомогою яких визначається вищий ступінь людської сутності, духовна 
діяльність, має бути аргументованим. Сучасний підручник має бути 
книгою, яку, передусім, цікаво читати, бути зрозумілою при вивченні та 
мати сучасний дизайн. 

На жаль, не сприяє оновленню навчальної літератури й досить бідний 
ілюстративний ряд, значення якого полягає не лише в оформленні 
видань, а й у наданні певної візуальної інформації. Використання 
широкого спектра ілюстрацій у навчальній книзі – фотографій, 
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малюнків, схем – не тільки сприятиме підвищенню ефективності 
навчального процесу, а й поширюватиме світогляд дитини, 
збагачуватиме її світосприймання. Важливою є сила емоційного впливу 
ілюстрації, її спроможність викликати спонтанну зацікавленість учнів, 
привернути їхню увагу. 

Сучасний підручник повинен мати певні педагогічні, технологічні й 
маркетингові особливості: використання сучасних методик, форм, 
методів, прийомів роботи, системи контролю й оцінювання знань, 
сучасної технології створення книги задля високої якості її 
поліграфічного виконання i, звичайно, врахування вимог ринку 
навчальної літератури. Тому надзвичайно важливо, щоб на всіх етапах 
створення сучасного підручника – від рукопису до використання в 
навчальних закладах – працювали фахівці різних сфер діяльності: 
наукові співробітники, вчителi-практики, дитячі письменники, 
антропологи, психологи та ілюстратори дитячої книги. 

Найголовнішим видається необхідність зламу у методиці мовної 
освіти – у баченні мови як такої, бо й дотепер рідній мові відведено 
пересічний статус лише одного з предметів, тобто об’єкта вивчення. А 
це положення є принциповим, позаяк за такого підходу єдино можливою 
позицією суб’єкта виявляється позиція позазнаходження – він поза чи 
над мовою, а значить йому доступні лише зовнішні обриси мови, її 
описовість, що залишає незбагненними численні винятки з правил, 
загадкові механізми словосполучень або apriori встановлені значення 
зовсім неоднозначних слів, які все ж залишають відчуття неповноти 
сенсу, який вислизає із загальноприйнятої зовнішньої форми. Тоді як 
засвоєння можливе тільки зсередини, в інтуїтивному осягненні 
внутрішніх законів мови, що дивним чином узгоджується з ментально-
психологічним устроєм внутрішнього світу українця. 

Звісно, не слід забувати і про вивчення лінгвістичної системи 
української мови, виробляти вміння порівнювати й розрізняти факти й 
риси системи однієї мови в співвідношенні з системою іншої мови. 
Аналізовані підручники за своєю структурою і змістом спрямовані на 
відтворення системного курсу науки. Але це неправильно, оскільки 
виходить, що учень, який закінчив школу, повинен за обсягом мати 
знання академіка. 

На першому плані у підручнику мають бути проблеми виховання і 
навчання. Основна мета школи і, зокрема, підручника – вчити думати. 
Щоб викликати зацікавленість, у підручнику повинен бути вміщений не 
тільки матеріал, що розкриває зміст програми з української мови, а й 
інформація, що сприятиме інтелектуальному розвитку, формуванню 
культурно-естетичної пам’яті. У підручники з української мови потрібно 
вміщувати матеріал з українознавства, етнопедагогіки, етнофілософії, 
що допоможе підвищити культуру спілкування як міру розвитку 
людини, як спосіб її самовираження. 

Зміст підручника повинен бути зорієнтований на формування 
різносторонніх інтересів учнів, спрямований на всебічний їх розвиток, 
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відкривати широке коло проблем, показувати різні сторони 
навколишнього світу. 

Недостатньою видається робота над концептуальними змінами у 
традиційному підході до вивчення української мови та літератури в 
школі. Зокрема, за рахунок зменшення науково-теоретичного вивчення 
мови як лінгвістичної системи слід більше наголосити на поданні її як 
універсального феномена відповідно до пропозицій сучасної наукової 
думки. 

Крім того, у теоретично-практичному наповненні галузі освіти не 
враховуються здобутки сучасної етнолінгвістики, етнопсихології, 
психології тощо, згідно з якими змінено погляд на особистість як таку, а 
надто – на особистість національну. Тому зміст сучасної освіти не 
відповідає саме теперішнім реальним соціальним і культурним вимогам 
суспільства. 

Освітні принципи мають бути спрямовані на якнайширше охоплення 
усіх аспектів життя людини. У мовній освіті цьому сприятиме акцент на 
етимології слова, його ролі як соціокультурного знака. Доцільно вивчати 
у цьому аспекті всі рівні мови, наголошуючи саме на зв’язку зовнішньої 
і внутрішньої форм у побудові мовних одиниць, а також на 
безпосередньому зв'язку лінгвістичних особливостей з усім комплексом 
етнотворчих факторів. 

Слід переглянути й модифікувати панівну дотепер лінію суто 
антропологічного світосприйняття у соціально-культурологічному змісті 
освіти як неактуальну й небезпечну з погляду виховання майбутнього 
типу особистості й громадянина відповідно до перспективи шляхів 
суспільного розвитку. 

Формування і розвиток мовної діяльності в усіх її виявах як діалогу і 
розуміння є невід’ємною функцією виховного процесу, що має на меті 
розкрити і поглибити індивідуальні здібності дитини. Разом з тим, задля 
її досягнення вивчення мови повинно бути міждисциплінарним, 
компаративним процесом, що потребує взаємодії різних видів мистецтва 
й наукових галузей. До того ж необхідно змінити порядок засвоєння 
теоретичних блоків відповідно до вікових особливостей людської 
психіки. Маємо констатувати, що лише поверхово, уривчасто, 
несистематично й неконцептуально накреслено культурологічну лінію, 
що не забезпечує вироблення завершеного свідомого уявлення людини 
про її власний статус як істоти національно й культурологічно 
маркованої. 

Основне завдання освіти – формування й розвиток мисленнєвих і 
креативних здібностей – спрямоване на актуалізацію потреби пізнання й 
саморозвитку впродовж усього життя. Вимоги до вивчення мови на 
практиці мало орієнтують на пошукову діяльність у різних сферах 
людської діяльності. 

Як позитивні зміни, слід відзначити посилення цілісного 
українознавчого принципу викладання рідної мови на всіх рівнях 
середньої освіти як освіти національної. Однак не вповні враховано або 
почасти залишено у зародковому стані такі важливі напрями у вивченні 
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української мови, як мовна картина світу українців, роль української 
мови у родині, її функціонування на всіх рівнях громадського життя 
тощо. А той підхід сприяв їй поступовій органічній інкультурації 
майбутнього громадянина в український соціум. 

Для практичного втілення гасла демократизації і гуманізації освіти 
слід передбачити введення в дію експериментальних лабораторій 
творчого пошуку за обов’язкової рівноправної участі обох суб’єктів 
процесу навчання. 

Запропонована методика оволодіння мовою теоретично передбачає 
паралельне набуття навичок соціальної поведінки, правил співжиття у 
людському соціумі. Її критерії почасти сприяють і розвиткові 
дослідницьких умінь, необхідних для наступних ланок освіти, адже 
непродуманою залишаються прийоми практичного закріплення цих 
навичок для можливості активного залучення їх у подальшому 
навчальному процесі. 

Державний стандарт передбачає існування стійкої педагогічної 
концепції, створеної за виробленими критеріями, що дозволяють і 
спонукають до варіативних прийомів у методиці навчання за наявності 
чітких меж та єдиної лінії всього освітнього ланцюга. Проте на місцях у 
навчально-виховному процесі часто спостерігаються відхилення від 
основного змістового наповнення, що перешкоджає дотриманню 
загальновизначених критеріїв усіх галузей і ланок освіти й виробленню 
єдиного стандарту української національної освіти. Тому слід 
забезпечити чіткіше нормативне врегулювання цього питання. 

Не менш строкатою, часом дуже невтішною постає картина й 
вивчення історії (точніше – історій). Як наголошують відомі педагоги 
Я.М.Гольденберг (завідувач кафедри історико-суспільних дисциплін 
УГЛ) та Л.І.Гребенюк (учитель всесвітньої історії УГЛ), «Державна 
політика в галузі вивчення історії в школі визначається рядом 
нормативних документів МОНУ, у тому числі програмами з історії 
України та всесвітньої історії для загальноосвітніх закладів. Підручники 
та інша навчальна й навчально-методична література складаються 
відповідно до цих програм і повинні їм відповідати. До цього часу є 
чинними для 11-річної школи програми в редакції, затвердженій 2001 
року. Для 12-річної школи 2004 р. МОНУ затвердило нові програми, які 
були видані 2005 р. У цьому плані можна проаналізувати сильні сторони 
й недоліки цих двох документів. 

Програми 2001 р. передбачають детальне поетапне вивчення історії 
України, яке досить відносно співставляється з вивченням відповідних 
етапів всесвітньої історії. Встановлення міжкурсових зв'язків і вивчення 
подій вітчизняної історії в контексті європейської і світової історії 
залишається добровільною справою учителя і залежить від його досвіду, 
бажання й бачення історичного процесу. Програми 2005 р. побудовані за 
таким же принципом, який сформульований у пояснювальній записці: 
"Вітчизняну і всесвітню історію представлено у вигляді двох курсів, що 
планувалося як засіб цілісного уявлення про кожен з них, а також як 
засіб висвітлювати процеси, події та явища вітчизняної історії в 
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контексті загальноєвропейської та вітчизняної історії. Такий підхід 
учитель мав би за даною програмою реалізувати шляхом синхронного 
вивчення та узгодження матеріалу відповідних курсів української та 
всесвітньої історії, виходячи із можливостей міжкурсових зв’язків". Але 
ж може і не реалізувати! 

Несміливою спробою наблизитися до інтегрованого формування 
історичних знань учнів є викладений у програмі інтегрований курс 
історії для 6-го класу. Зокрема, на наш погляд, вдало інтегрується 
вивчення історії скіфів у вивчення історії Передньої Азії та Балкан (при 
очевидній нестачі навчального часу на цю тему – на вивчення Вавилону, 
Ассирії, Фінікії, Давньоєврейського царства, Халдейського царства, 
Перської держави та кіммерійців і скіфів відведено 5 годин, отже, є 
підозра, що діти так і не зрозуміють місця і ролі кіммерійців та скіфів у 
тогочасній ойкумені). Логічним виглядає поєднання вивчення історії 
Стародавньої Греції й античних міст-держав Північного Причорномор'я. 
У той же час очевидні й недоліки. Не показано місця і ролі трипільської 
цивілізації в цілому в розвитку східноєвропейського, передньоазійського 
та балканського регіонів, участі давнього населення України у походах 
"народів моря" і викликаних ними змін політичної карти Східного 
Середземномор'я, вся історія України кінця І тис. до н.е. – 1-ої половини 
І тис. (історія давніх слов'ян, включно з великим розселенням, історія 
пізньоантичних держав, держав сарматів, готів і гунів та початковий 
етап великого переселення народів) укладена в 3 години. Для 
порівняння, на вивчення історії Давньої Греції та доби еллінізму (без 
годин на узагальнення та тематичне оцінювання) відведено 14 годин, на 
історію Давнього Риму (теми 8 – 10), так само без годин на узагальнення 
та тематичне оцінювання, – 12 годин. Таким чином, логічна спроба 
інтегрованого формування історичних знань учнів наражається на 
абсолютно незрозумілий розподіл годин на вивчення ролі 
давньоукраїнського населення у світовій історії. 

Не завжди достатню увагу приділено сусідам України, які відіграли 
важливу роль у нашій історії. Зокрема, у 8 класі в курсі всесвітньої 
історії учні вивчатимуть комфорт, санітарію, косметику, моду й дозвілля 
європейців кінця XV – першої половини XVII ст. (тема 2), але на 
вивчення Польської та Московської держав відводиться лише 3 години. 
Занепокоєння педагогів викликає зменшення годин на вивчення 
ключових тем новітньої історії України. Так, на вивчення подій Першої 
світової війни, початку Української революції та її розвиток аж до 
жовтневого перевороту в Росії відводиться лише 5 (!) годин. Програма 
2001 р. дозволяла використати мало не вдвічі більше часу. Так само, на 
вивчення революції від III Універсалу до її поразки відведено 7 годин, на 
вивчення теми "Україна в роки Другої світової війни" – 6 годин, і цей 
перелік можна продовжити. Навряд чи цей недолік може компенсувати 
виділення часу на вивчення тем з історичного краєзнавства. Отже, 
можна дійти висновку, що діти не знатимуть ключових і 
контроверсійних тем новітньої історії України. Це особливо дивно у 
зв'язку зі збільшенням на 51 годину часу на вивчення історії України за 
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програмою 2005 р., порівняно з 2001 р. Чим це можна пояснити? Чи не 
передбаченою "максимальною мінімізацією знань учнів"? 

Утім, програма нарешті відбиває не тільки зміст навчального 
матеріалу кожної теми, а й перелік державних вимог до рівня 
загальноосвітньої підготовки учнів з цієї теми. В наступні роки багато 
буде залежати від видання підручників для 12-річної школи і від того, 
наскільки вони зможуть подолати недоліки програми. 

Підручники з історії України, які мають гриф "Рекомендовано 
МОНУ", написані відповідно до програм і мають відповідну структуру 
та недоліки, які притаманні програмам. Якщо підручники 1-ї половини 
90-х років, особливо для старших класів, були, по суті, лише книжками 
для читання, то з середини 90-х років з'являються ілюстровані 
підручники, насичені й документальним матеріалом, що дозволяє 
вчителю працювати на уроці з історичними джерелами без додаткової 
літератури. Вийшло кілька непоганих хрестоматій, переважно для вищих 
навчальних закладів, але їх можна використовувати і в середній школі. 
Протягом останніх років з'явилось нове покоління підручників для 
молодших і середніх класів – В.Мисана, Р.Ляха і Н.Темірової, 
Г.Швидько, В.Власова, Ф.Турченка тощо, які в доступній формі 
викладають історичний матеріал, містять завдання для перевірки 
відповідно до рівнів навчальних досягнень учнів, а деякі містять 
непогані підбірки документів. Одночасно з'явились і підручники для 
старших класів, за якими вивчається новітня історія України – 
Ф.Турченка (10 клас), Ф.Турченка та ін. (11 клас), С.Кульчицького та 
Ю.Лебедєвої (10 – 11 класи), С.Кульчицького та Ю.Шаповала (10 – 11 
класи) тощо. На жаль, підручники не завжди добре відредаговані й іноді 
містять фактичні помилки. Опрацювання окремих тем за підручником 
може нагадувати роботу над помилками. Іноді підручники для 11 класу 
пишуться під політичну кон'юнктуру, а вона, як відомо, може мінятися. 
Відомий скандальний випадок, коли перше видання підручника 
Ф.Турченка та ін. був заборонений судом через позов Ю.Звягільського, 
який заперечував твердження авторів підручника про свою причетність 
до організації страйків у Донбасі. 

Іншим недоліком є перевантаженість підручників для старших класів 
фактами, причому автори дуже рідко використовують у тексті засоби 
виділення головної інформації, яку учням необхідно запам'ятати. 
Нарешті, автори недооцінюють можливий психолінгвістичний вплив 
тексту підручника на учня. Часто в підручниках для середніх класів 
вживаються фрази на кшталт "татари спалили", "татари забрали в ясир", 
"поляки знищили" тощо замість "військо хана" або "королівське 
військо". Просто анекдотично може виглядати, наприклад, фраза 
"польське військо було оточене біля Зборова", адже військо складалося з 
німецьких найманців, посполитого рушення (ополчення) шляхти, 
українських воєводств і очолювалось королем із шведської династії. 
Таке вживання етнонімів на підсвідомому рівні може формувати у дітей 
негативне ставлення до сучасних представників інших націй та народів і 
суперечить принципу толерантності у вихованні. 
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Аналіз підручників із всесвітньої історії для 8 – 11 класів дозволяє 
зробити висновок, що ряд авторів врахували рекомендації нової редакції 
Програми історії та в нових виданнях спробували пристосувати їх до 
завдань сьогодення. Це, перш за все, відноситься до таких підручників, 
як "Всесвітня історія" І.Бірюльова для 8 класу за ред. Ф.Турченка (Київ: 
«Ґенеза», 2006). Підручник містить необхідний інформативний матеріал, 
документальні та ілюстративні джерела, проблемні запитання і завдання 
за 12-бальною системою оцінювання знань, словник термінів і понять, 
рубрику "Для допитливих". 

Значно перспективнішим стало нове видання підручника М.Рожика 
"Всесвітня історія" для 10 класу (Київ: «Ґенеза», 2004). У ньому 
з'явилися різноманітні тестові завдання, чітко визначений понятійний 
апарат курсу всесвітньої історії для 10 класу. 

Слід також відзначити підручник П.Полянського "Всесвітня історія" 
для 10 класу (Київ: «Ґенеза», 2003), автор якого один із перших по-
новому підійшов до висвітлення тем курсу всесвітньої історії. Зокрема, 
підручник містить достатній ілюстративний та джерельний матеріал, 
пошуковим і проблемним є характер запитань і завдань, що вміщені 
після параграфів, автор наводить протилежні оцінки одних і тих самих 
історичних фактів чи постатей, не нав'язуються авторські висновки, що 
дає можливість учням самостійно робити свої узагальнення. Проте 
підручник містить ряд друкарських помилок у текстовому матеріалі. 

Проблемний принцип висвітлення матеріалу покладений в основу 
підручника Т.Ладиченко "Всесвітня історія" для 10 класу (Київ: А.С.К., 
2005). У підручнику зроблена спроба подати матеріали, що дають 
уявлення про становище простої людини в суспільстві та її ставлення до 
подій історії. Деякий ілюстративний матеріал подається в поєднанні з 
асоціативними уявленнями. До кожної теми підібрані різноманітні 
тестові завдання. 

Проте загальним недоліком усіх підручників із всесвітньої історії є:  
недостатня інтегрованість матеріалу всесвітньої історії з курсом 

історії України; 
відсутність українознавчого аспекту у висвітленні тем з курсу 

всесвітньої історії ( до речі, він не закладений і в новій Програмі історії 
12-річної школи); 

недостатня кількість в підручниках невербальних джерел інформації 
(таблиць, схем, графіків, історичних фото, карикатур тощо), які б давали 
учням змогу приділяти більшу увагу самостійній роботі, науково-
пошуковим дослідженням, сприяли б виробленню критичного мислення. 
Підручник повинен бути не об'єктом, а суб'єктом навчання; 

майже відсутнє висвітлення в історії життя простої людини, її побуту, 
вподобань, оцінок подій, що відбувалися навколо неї. Викладання 
матеріалу на уроках історії повинно зводитися не до абстрагованої 
характеристики, а до висвітлення історичного процесу через долі 
реальних людей, тому на допомогу вчителю і учням повинні прийти і 
нові підручники. В цьому плані хочеться сказати хороше слово про 
навчальний посібник з історії України та всесвітньої історії для 10 класу: 
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Ю.Комаров, В.Мисан, А.Осмоловський, С.Білоножко, О.Зайцев «Історія 
епохи очима людини», але він, на жаль, єдиний; 

доречно, мабуть, розглянути питання і про створення хрестоматій, 
книг для читань з різних курсів всесвітньої історії як додатків до 
підручників, що дало б можливість в деякій мірі "розвантажити" 
підручники і дати більшу можливість учням для самостійної пошукової 
роботи, організації на уроках творчих занять, практичних семінарів 
тощо. 

У підсумку можна запропонувати такі рекомендації: 
1. Внести корективи до програм з історії: 
добитися справжньої інтеграції курсів всесвітньої історії та історії 

України; 
скорегувати вивчення інтегрованого курсу історії для 6-го класу з 

метою поглиблення вивчення ролі давньоукраїнського населення у 
світовій історії; 

відбивати українознавчі аспекти у висвітленні тем з курсу всесвітньої 
історії; 

збільшити кількість годин, відведених на вивчення ключових і 
контраверсійних тем новітньої історії України; 

врахувати ці корективи при підготовці видання підручників для 12-
річної школи. 

2. При підготовці видання підручників для 12-річної школи потрібно 
жорстко дотримуватися певних вимог: 

підручники, рекомендовані МОНУ, мають бути добре відредаговані з 
метою уникнення фактичних та друкарських помилок; 

при написанні підручників слід уникати перевантаженості фактами, 
формат подачі матеріалу має бути доступним для сприйняття, основна 
інформація або висновки – виділятися; 

підручники обов’язково повинні містити документальні матеріали, 
таблиці, схеми, графіки, історичні фото, карикатури тощо; 

при написанні підручників необхідно враховувати психолінгвістичні 
аспекти. 

Аналогічну картину маємо і стосовно інших суспільно-гуманітарних 
предметів. Як зазначає учитель-методист правознавства УГЛ 
В.В.Назаров, є високого рівня програми й підручники, як програма 
І.І.Котюка з правознавства, яка "враховує найповніші досягнення 
теоретико-правових поглядів на державно-правові явища та зміни, що 
відбулися у правовій системі України». І.І.Котюк працює в Київському 
національному університеті імені Тараса Шевченка і в УГЛ. Його 
підручник добре синтезує зв’язок середньої і вищої школи, освіти й 
науки, набування і особистого здобування знань та переконань. Тому 
закономірно, що і студенти, і ліцеїсти виконують проекти, котрі 
становлять реальний науковий і суспільний інтерес, сприяють 
формуванню гуманістично-патріотичного світогляду. 

І це – закономірність. Коли б наші теоретики з АПН та кафедр ВНЗ 
поцікавилися досвідом УГЛ і українською НВК «Українська гімназія» у 
м.Сімферополі, Львівської гімназії №56 у Львові, ліцею бізнесу в Києві, 
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гімназій і ліцеїв у м. Кривому Розі, у Сквирі, в Одесі, практично в 
десятках ВНЗ Чернівецької області, а паралельно і в дійсно інноваційних 
закладах діаспори Заходу й Сходу, то побачили б: там здійснюється 
насправді інноваційний процес. І не на ґрунті чужоземного, а на синтезі 
вітчизняного й суголосного зарубіжного. 

Той досвід почався з розробки концепцій, відповідних викликам ХХ 
– ХХІ ст. в Україні як суверенній державі, а відтак з надання 
інтегративної ролі ідеї школи-родини з її філософією домінуючої ролі 
виховання. Українській мові та українознавству як синтезу національно-
державницької ідеї та гуманізму надано роль генератора єдності всіх 
навчально-виховних предметів – і суспільно-гуманітарного, й 
природничо-математичного, і технологічного циклів. 

Зацікавлення дослідників наснажило б їх дійсними творчими 
відкриттями та ідеями, філософією української системи освіти, адже 
вони побачили б: саме цей шлях, а не копіювань і запозичень 
чужоземних моделей, веде до поступу в освітній сфері. 

М.Рильський писав: «Нове життя нового прагне слова». Але 
справжня новизна – не в нагромадженні словесних «красивостей» та 
малозрозумілих понять. «Я натомився од екзотики, од хитро вигаданих 
слів»… Природно, що поет став виразником нового світогляду, 
естетичного мислення й ідеалу. А сучасні академісти ніяк не 
стомлюються від хитро вигаданої імперської ідеології. 

Тож прочитаймо немалу масу не лише літературних, а й педагогічних 
«інновацій»: вони навіть словесно-інтерглобалістською стилістикою не 
новаторські суттю, а похідні від закордонних ринків. І якщо в літературі 
група «новаторів» культивує аморальність і матюки, бо це диктується 
«ринковою економікою», то в педагогіці – та ж економіка диктує релігію 
механічного наслідування, гру в інноваційні терміни. 

І печально, хоч і закономірно: вони не бачать не лише фундаменту 
народної освіти, а й самого народу в його етиці і естетиці, філософії і 
моралі, звершеннях і потребах, власному національному шляху до мети. 
Чужий об’єкт захоплення вихолостив і їх власні емоції, інтереси, високі 
мрії, інтелектуальні осягнення. На Заході, як писав М. Хвильовий, наші 
інтерглобалісти запозичують не Дух Фауста, а психіку позадництва.  

Читаєш праці штатних науковців (як зазначають в анкетах батьки і 
діти) – і огортає страх: звідки у їхніх душах така порожнеча? Ні любові, 
ні ненависті. І про художні твори пишуть, як про ляльок на ринку, а 
історія постає для них лише як череда експонатів на світовому ярмарку, 
як така собі філія в музеї мадам Тюссо. Наче не було в українців 
світових здобутків і перемог, а паралельно – океанів крові, мільйонів 
обернених у рабство або повішених, спалених у мідних биках, 
тортурованих у казематах!.. Підданих іспиту на життєву волю 
голодоморами і чорнобилями… 

Пишуть і підручники не як вчителі-патріоти, а як платні бухгалтери-
писарі, позбавлені мудрого серця і доброго розуму. Мотивують 
байдужість, непрофесіоналізм, непатріотизм як закваску антигуманізму 
посиланням на порочність сучасних поколінь. Мовби ті покоління є не 
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продуктом виховання й навчання старшими – батьками, учителями, 
професорами, науковцями, управлінцями всіх рівнів влади, – а 
причиною деформаційних і деморалізаційних процесів. Але це 
жорстокий самообман. 

Ось книжки (керівник проекту – Б.М.Жебровський, упорядник – 
В.П.Крижанівська) «Українська мова – моя мова» та "Люблю Україну, 
бо вона моя". Звернімо увагу: не як у науковій редакції "департаменту 
В.Огнев`юка "Я і Україна" (можна: Росія, Франція, Китай...), а "Люблю 
Україну, бо вона моя"; як у редакції Інституту українознавства "Я і моя 
Україна", як вираз філософії школи-родини, підмінений 
псевдопедагогічним виразом ідеології площинного існування фізичних 
явищ. Підміна образу України образом довкілля як нанизування часом 
просто випадкових реалій етнології, географії, фольклору, краєзнавства. 

Ось іще книжки. "Блакитні вежі золотого слова". Авторами є школярі 
і учні Українського гуманітарного ліцею. Ще – діти, але яка мудрість 
проступає з їхніх роздумів про мову, літературу, життя, Україну! Їм 
відкриваються таємниці буття і свідомості, добра і краси, величі й 
поетичності рідної природи. І це закономірно, бо за ними стоять мудрі 
педагоги дійсно інноваційних закладів освіти. "Блакитні вежі золотого 
слова" – це не єдиний витвір ліцеїстів УГЛ Київського університету, де 
постійно іде пошук матеріально-ідеальних зв`язків життя і освіти, де 
вища мета – елітність почуттів і помислів, дух пізнання себе і світу, дух 
пошуку істин, сутнісних чинників єдності людини й природи, віків і 
поколінь. Тому – ідеал комплексних досліджень з економіки й права, 
філології і філософії, історії й антропології та археології, національної 
єдності та історичної місії народу. 

І цілком закономірно, що з-під пера директора ліцею Г.С.Сазоненко, 
її колег вийшли фундаментальні педагогічні дослідження, ліцей 
підтримує зв`язки з сільськими і зарубіжними закладами освіти й науки; 
педагоги пильно вивчають і зарубіжні інновації, але знають: форми 
освіти, її зміст і мету визначають своя земля і природа, нація і держава; 
без свого обличчя – ми лише маски на екрані чужого телебачення. Тому 
творять своє, і до них ідуть по науку з усіх областей України, з Росії і 
Франції, Канади і США, Угорщини, Латвії, Казахстану... Прийти б і з 
АПН, інших науково-дослідних інституцій, висвітлити б цей досвід. І не 
лише цей. 

Навіть з першого знайомства вас вразить Київський ліцей бізнесу, бо 
й тут яскраво панує дух гуманістичний, державно-національний, 
відчутна єдність виховання й навчання, освіти й науки, реальний вплив 
на сучасну педагогічну думку, дух творчості й людяності, а не "ринкової 
економіки"; технологічних інновацій, принципово підтримуваних і 
директором ліцею, заслуженою вчителькою Л.І.Паращенко, і її колегами. 

Шукаю нарис про досвід цього закладу. Загін педагогів-дослідників і 
управлінців "безмолвствує", як і про школу-гімназію Н.Руденко у 
м.Сімферополі, воістину українську школу в строкатому етнічному 
оточенні. Це школа, для вступу в яку різноетнічні батьки організовують 
групи (приватні школи) по вивченню державної української мови, 
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показуючи тим самим, що це школа найвищого рівня. Політики і 
управлінці, які досі розпалюють мовно-етнічні конфлікти, зневажаючи 
далекоглядність народу, постають подібними до ідеологічних 
мастадонтів, але й вони мусять визнати: школа стала ядром української 
освіти усього Криму, частиною асоціації Інституту українознавства 
МОН – Таврійського університету (в якому відкрито факультет 
української філології та українознавства) та школи в співпраці з 
науково-дослідною філією НДІУ, зокрема з питань підвищення 
кваліфікації педагогів, зовнішнього тестування, дистанційної освіти. 

Нагадаємо: з перших 447 школярів українською мовою володіло 9%, 
а нині у вражаючій еволюції закладу інтегративну роль у системі 
виховання, навчання, науково-педагогічної діяльності відіграє 
українознавство. 

Саме воно стало "політикою і філософією держави", як атестували 
його М.Грушевський, В.Вернадський, С.Єфремов, М.Скрипник, і для ще 
ширшого конгломерату суб`єктів освітнього процесу – всієї 
Чернівецької області. Там по-своєму не простіша ситуація, ніж у Криму 
(як і в Харкові, Луганську чи Донецьку, де переважає українське 
населення), бо там є цілі гнізда словацьких, угорських, румунських, 
молдовських, російських поселень. Але там по-державному діяли і діють 
і Обласне управління освіти та науки, й Інститут післядипломної освіти, 
а тому, відповідно до Конституції України та Постанови Кабінету 
Міністрів 1998 р. про Державний стандарт освіти, діють і методисти 
українознавства в кожному районі, і вчителі у кожній школі.  

Вийшла в світ фундаментальна теоретико-практична праця – 
науково-методичний вісник (випуск 4) "Українознавство в системі 
освіти Буковини" (упорядник Т.А.Мінченко, редакційна колегія: 
директор ОІППО П.В.Осколов, В.Д.Жукобинська, професори 
Н.В.Гуйванюк, Г.К.Кожелянко). 

Про зміст і спрямування його говорить уже структура: Указ 
Президента "Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку 
культури і духовності українського суспільства", виступи міністра освіти 
і науки С.М.Ніколаєнка на Міжнародному конгресі "Українська мова 
вчора, сьогодні, завтра в Україні і в світі" та директора Чернівецького 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти П.В.Осколова і 
ще кількох десятків керівників управлінь та закладів освіти, вчителів, 
професорів, діячів культури. Не менш показовими є напрямки інтересу й 
аналізу доповідачів: "Українознавство в системі управління", "З досвіду 
викладання інтегративного курсу "Українознавство", "Матеріали 
пошукових робіт вчителів українознавства", "З досвіду проведення 
уроків", "Матеріали наукової конференції "Українознавство – наука 
любові, етики, життєтворчості", "Біля джерел української педагогічної 
думки". До всіх розділів подано історико-практичні рекомендації. 

Читаєш і бачиш дитину, родину, Буковину, Україну, всепланетарний 
український світ. У єдності історії, характеру, долі та місії. Піонером в 
зазначеному сенсі було Київське головне управління освіти й науки, що 
в середині 90-х років випустило свого роду педагогічну енциклопедію 
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українознавства. Почався процес оновлення освіти, науки, а з ним й 
України. Та його, як і в кінці 20-х років ХХ ст., обірвала агресивна 
імперська ідеологія.  

Став предметом все європейського процесу і досвід 56 гімназії у 
Львові (директор Г.В.Лопушанська) та гімназій і філії НДІУ МОН у 
Кривому Розі (керівник проф. А.Л. Козлов). Однак бачимо і в теорії, і в 
практиці дивовижний рух не вперед, а назад. Все очевиднішою стає 
байдужість, а то й нелюбов до українознавчої сфери. Частина освітян 
просто купається в захмарних емпіреях «все світності». Страшно 
хочеться бути хай і безособовими Дуньками, але в Європі. 

Почався відкат до засад 80-х, а то й 70-х років. Дехто рятувався від 
нього за ширмами крає- і народознавства, однак відомо: здав перший 
окоп – здаси і всю бойову позицію.  

Але справжні реформатори, як у Кривому Розі, Львові, Одесі, 
Сімферополі, на Чернігівщині, Миколаївщині, Донеччині, не відступили. 
Вони усвідомлювали: коли ми в основу виховання і навчання покладемо 
вузькокрайові реалії та виміри (як те практикував завоблвно Київської 
області п. Лікарчук) або абстрактні народознавчі (здебільшого як суміш 
елементів етнографії, фольклору, народних вірувань тощо) псевдо 
всесвітні орієнтири, то буде мозаїка життя (до того ж – давно минулого), 
а цілісного феномену України та світового українства, світосприйняття і 
світорозуміння людей не буде. Буде хуторянське дроблення території, 
етносу, мови, культури, нації і держави – живильний ґрунт для всякого 
роду регіоналізму, сепаратизму, псевдоглобалізму як засобів нищення 
єдності України, деформації і розпаду української національно-
державницької свідомості. 

Нині переважна більшість респондентів анкетного авдиту відповідає: 
поглиблення якості освіти та піднесення її рівня й авторитету можливе 
лише на засадах українознавства – українознавства і як окремого 
(інтегративного) предмета в Державному стандарті, і як методології всіх 
освітянських предметів та засобів виховання. 

Мотиви переконливі: без пізнання світу і самопізнання неможливі 
творення дійсності у світлі гуманістичного ідеалу та самотворення. 
Пригадаємо: усвідомити, "звідки пішла Руська земля, хто в ній першим 
почав урядувати та як Руська держава стала, є " – вважали за найвищу 
мету автори "Літопису Аскольда" і Київського літопису... Пізнати, як 
землю створено, і небо, і природу, і життя, – закликав Володимир 
Мономах, ставлячи питання питань: "Ти знаєш, що є людина?"  

Пізнати себе самого! – ось вища мета і шлях до щастя людини, 
наголошував Г.Сковорода, бо тільки так вона може самореалізуватися й 
робити добро людям, відстоювати ідеали справедливості і свободи. У 
цьому руслі мислення та діяння розвивалися і філософсько-педагогічні 
погляди Т. Шевченка, І.Франка, М.Максимовича, О.Потебні, 
Б.Грінченка, М.Драгоманова, В.Винниченка, С.Русової, К.Ушинського, 
М.Грушевського, В.Вернадського, Г.Ващенка, П.Тичини, О.Довженка, 
Д.Чижевського, І.Багряного, О.Гончара, В.Сухомлинського... 
Зауважимо: дійсних знавців і творців світової культури та педагогіки. 
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Шлях до Неба, Зірок і Вічності, торжества Закону і Благодаті 
починається з колиски – так вважали найвидатніші педагоги планети. 
Тому вони закликали пізнавати й бачити Світ у всій його цілісності та 
різноманітності, але обов`язково – через призму буття свого народу, 
його інтересів, почуттів і мислення, ідеалів та критеріїв етики й 
естетики, призначення і долі. Бо, як писав Й.В.Гете, куди б ти не йшов, 
за тобою йтимуть образи, дух твоєї Батьківщини. Саме тому ще великі 
князі, митрополити і літописці, гетьмани і полковники, подібно 
державним діячам і мислителям Греції і Риму, Індії і Китаю, Європи й 
Америки, ставили на вершину освітньої ієрархії "найнижчу" її клітину – 
школу-родину: тут формувалися почуття й ідеали, єдність з природою, 
народом і державою, з високими гуманістично-культурними нормами 
життя. А згодом навіть у старших класах, в університетах навчальний 
процес був органічною формою виховання. 

Коли в програмах ВНЗ на суспільно-гуманітарні предмети 
відводиться "аж" 7% часу, то природно задуматись: ми виховуємо 
національну еліту, інтелігенцію чи лише прагматично мислячих спеців, 
для яких закони і гуманізм є тільки обгорткою їхньої технократично-
споживацької, баришницької психоідеології?! 

І паралельно таке питання: якщо в дусі вузькопрофесійної орієнтації 
готуються вчителі та професура природничо-технологічних предметів, 
то чи спроможні вони здійснювати справжню освітянську місію? 

Покликання школи – формувати людей-громадян демократичного 
суспільства. Школа не повинна готувати фізиків чи філологів, 
математиків чи філософів. То – завдання спеціальних середніх і вищих 
навчальних закладів. А завдання школи – вивчати і пізнавати коди дітей, 
розкривати їхні природні нахили, обдарування, допомагати їм пізнавати 
себе і вже на цій основі робити життєвий вибір. А також – в кожній 
дитині бачити по-своєму обдарованого індивіда. 

Особливо аналітично, прогностично має бути здійснена організація 
дистанційної форми навчання з урахуванням того, що виховна робота 
педагогів у цій сфері зводиться до мінімуму. Тому неминучі й 
узагальнюючі питання: 

чи відповідною завданням є існуюча система набору на педагогічні 
спеціальності, коли все вирішують не якості людини, а бали? 

чи може задовольнити вимоги існуюча система проведення 
малоформатних педагогічних практик? 

чи є ефективною форма підвищення кваліфікації вчителів та 
викладачів і атестації в існуючому вигляді? Хто проводить і що 
засвідчують перевірки атестацій? – Чи є ефективною система набору в 
аспірантуру? Чи можна й далі миритися із руйнуванням наукових шкіл 
та зв’язків всіх ланок освіти з наукою?! Маса анкет волає: нерідко 
педагоги рівнем знання і культури поступаються учням! 

Деякі керівники закладів – у стані ностальгії за минулим і в цьому 
дусі змушують працювати вчителів. Ось один із наслідків. У розмові з 
кореспондентом газети «Киевский вестник» вчителька історії 
К.Д.Золотаренко висловила стурбованість корекцією підручників, 
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зокрема тим, що в них переоцінюються факти, діяння, особи минулого 
або й сучасного, зокрема особи Л.Кучми та Ю.Тимошенко. У принципі, 
коли відстоюється правда, то це природна реакція. Але що відстоює К.Д. 
Золотаренко? «Ми, вчителі старшого віку, – говорить вона, – ставимося 
до найновіших інтерпретацій недалекого минулого дуже обережно. Для 
нас минуле – це частина нашого власного життя. І для більшості з нас 
радянський час був щасливим, не дивлячись на випробування суворого 
життя». І цілком можливо, що доба сталінізму з його голодоморами, 
гулагами і чорнобилями, систематичним нищенням інтелігенції для 
самої К.Д. Золотаренко була й насправді щасливою. І тому вона рішуче 
засуджує не лише «бандитские формирования ОУН-УПА», інших борців 
за свободу і незалежність України, а й сучасні процеси державотворення, 
діяльність «помаранчевих» і трактування особи Президента В.Ющенка. І 
вважати себе щасливою за умов сталінізму К.Д.Золотаренко ніхто 
заборонити не може, але при чому тут мільйони сучасних дітей? А 
також: як це узгоджується з діяльністю вчителя-історика? 

Не лише учні, а й вчителі багатьох шкіл не володіють технікою, не 
забезпечені підручниками. Реальністю у підготовці й розповсюдженні 
підручників став диктат видавництв, які дбають не стільки про освіту й 
дітей, скільки про власні фінансові інтереси. Воістину – освіта, а отже, й 
душі мільйонів стали об’єктом не лише старорежимної психоідеології, а 
й ринкової кон’юнктури… Якщо взяти до уваги, що нині світ все 
ускладнюється, що дитині доводиться щодня долати кілька випробувань: 
сім’єю, довкіллям, навчально-виховним закладом, мовою, культурою, 
ідеалами (адже суспільство й тепер диференціюють за етнічними, 
мовними, культурними, партійними, конфесійними чинниками, а батьки 
нерідко не стільки сприяють дітям, скільки обтяжують реаліями старого 
способу життя; і навіть ректори й професори цілих регіонів не знають ні 
української мови, ні культури, ні законів і не мають планів розвитку 
української школи), освіта набуває універсально важливої ролі, є мірою 
національного суверенітету та безпеки країни. 

Чи є вона такою?.. Зокрема, з точки зору системи та ефективності 
управління? І найперше: чи володіють управлінські структури 
матеріалами об’єктивного аналізу реального стану всіх ланок системи 
освіти? (Мається на увазі – її змісту і рівня розвитку, а не формальних 
(арифметичних) показників). 

Де, хто й коли, у якій формі здійснював цей аналіз? Численні 
матеріали різних підсумкових засідань не висвітлюють саме якісних 
показників, характеристик та причин як досягнень, так і проблем. І 
особливо – у сфері гуманітарно-гуманістичній, педагогічно-виховній 
стосовно ролі та готовності здійснити справжню реформаторсько-
інноваційну місію вихователями, педагогами та батьками. Хто і як 
працює з батьками – продуктом попередніх епох і орієнтацій? 

Питання освіти слухалося на Верховній Раді, є згадуваний Указ 
Президента, десятки важливих ухвал про освіту. А чи було здійснено хоч 
один раз контроль за їх виконанням з адекватними аналізу висновками 
та оргзаходами? Цілі регіони ігнорують, а то й торпедують 
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основоположні вимоги до стандартів та інновацій освіти, але їх 
керівників не було піддано хоча б моральному осуду. Тож і маємо, 
навіть серед прокламованих ректорів, людей, котрі володіють, скажімо, 
мало не дюжиною іноземних мов, але не володіють державною. І не 
соромляться. Як можуть вони та подібні чиновники бути прикладом і 
здійснювати розвиток національно-державної освіти, науки, культури? І 
як можна погодитися з примиренською політикою щодо них з боку МОН 
та Кабінету Міністрів? 

Ще один напрям роздумів – виховання патріотизму. Відомо, що його 
зводили, як правило, до офіціозної ідеології. І, як бачимо на прикладі 
київського учителя історії, не без успіху. В дусі адептів імперського 
патріотизму досі виховують покоління молоді цілі заклади, орієнтиром 
для яких донині залишаються істини-фарси: «робітники не мають 
вітчизни» та «мой адрес – не дом и не улица…». 

Ч.Дарвін зауважував: люди неодмінно мають спілкуватися з 
природою, вона – мати й не тільки дає матеріальні блага, а й формує 
душі, світогляди, світовідчуття, сказати б, «земне тяжіння» до 
правитоків буття кожного народу. Той, хто не спілкується з природою, 
спочатку бідніє емоційно, згодом деформується інтелектуально і, 
зрештою, занепадає морально. Є маса прекрасних передач на 
телебаченні про природу планети: вони розкривають і універсальність її 
форм, і таємниці походження світу, життя і смерті, минулого і 
майбутнього, а тим самим – образи народів. 

Однак ті передачі – про чужі континенти й краї. Де про нас?! Як 
написані про природу наші підручники?.. Зокрема: чи розкривають вони 
взаємодію природи й людини, природи, мови й культури, геополітики і 
геостратегії держав і тим самим – проблему гармонії людини й природи 
та гармонії в самій людині. А відтак: яку пайку часу відводимо ми на 
дослідні роботи учнів і вчителів, на вивчення зв’язку природи й історії, 
зокрема на рівні археології, лінгвістики, географії, біології, екології 
природи й культури (душі). 

Нещодавно у Будинку вчителя (Київ) ліцеїсти, педагоги, науковці 
КНУ імені Тараса Шевченка проводили презентацію колективного 
дослідження, присвяченого світовій українській діаспорі. Постали: 
Україна, Європа, Америка, Азія, а тим самим – справжні масштаби діянь 
світового українства у планетарному часопросторі та, що є 
найголовнішим, і масштаби душ наших ліцеїстів. Вони побачили значно 
відмінну історію свого народу, ніж у підручниках, де ми виглядаємо, 
всупереч правді, хіба що хутором на узбіччі вселюдської цивілізації і 
культури. 

Особливо гостро усе те постає при розгляді проблем розвитку 
сільської школи. На жаль, їх нерідко зводять лише до матеріально-
технічного забезпечення. Але ж на ділі – це також проблема фундаменту 
не лише освіти, а й держави. 

Подивимось на склад Національної академії наук. 87% академіків у 
ній – вихідці із села. 94% вихідцями із села є найвідоміші полководці 
Другої світової війни, як і переважаюча більшість у спілках 
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письменників, художників, у мистецьких колективах. Бо село 
тисячоліттями було не лише годувальником міста, а й могутнім 
джерелом формування традиційних засад культури, світогляду, зв’язку 
поколінь на джерелах гуманізму, демократії, громадянського звичаєвого 
права, єдності з природою, істинного патріотизму. Феномен села досі 
живить всю зарубіжну діаспору. Проаналізуймо і побачимо: абсолютна 
більшість і видатних наших педагогів – вихідці з села. До речі, і наші 
батьки – також. Але маємо сучасний парадокс: міські педагоги 
відгороджуються від народних світочів та дітей навіть мовою. Невже 
дожились до розпаду душ і свідомості? 

Яке майбутнє чекає дітей села, а відтак і нації, культури, держави за 
умов продовження існуючої політичної та освітньої доктрини?! В усі 
віки в державно-політичному житті провідна роль належала місту, а в 
сфері Духа – селу. Найоптимальнішим варіантом була гармонія 
національно-державницьких сил. Кращий доказ тому – доба 
національно-визвольної боротьби в Україні, коли становим хребтом 
народу стало козацтво – синтез найкращих, найбільш інтелектуальних, 
національно-державницьких сил суспільства. 

В ім’я аналогічної єдності, на засадах гармонійного розвитку 
громадського суспільства маємо організувати систему сучасної якісної, 
національно-державницької освіти, звернувши особливу увагу на 
сільську школу, зокрема – на утвердження в ній ефективно діючої 
дистанційної освіти з її домінантами – Інтернетом та електронними 
аналогами всіх навчальних програм і підручників. А головне – 
підготувати кадри, професійно й духовно-патріотично спроможні стати 
на рівень вимог Часу в інтересах свого народу, нашої єдиної 
Батьківщини – рідної України. В інтересах єдності всіх сил суспільства 
має розв’язуватися і проблема «державна мова (освіта) – мови 
етноменшин»: кожен громадянин має право на вільний вибір мови 
приватного спілкування, але ми всі – громадяни однієї країни як однієї 
сім’ї, у нас у всіх рівні права та обов’язки, тому в нас усіх є одна – 
українська – школа, яка має не диференціювати, а об’єднувати, готувати 
плацдарм для кожного задля реалізації ним своїх прав, можливостей і 
обов’язків. Як це є нормою для всіх цивілізованих країн. 

Немає школи кримської або чернігівської, закарпатської чи донецької 
– є для всіх одна – українська школа з урахуванням певних специфічних 
реалій, але з єдиними правилами та законами і для школярів, студентів, 
їхніх батьків, і для вчителів, професорів, ректорів та представників 
управлінського апарату. Для останніх – особливо. 

ІХ. Життя як підручник. 
Яка школа – таке й суспільство вчора, сьогодні і завтра, така його 

ментальність, культура, доля, місія у грядущому. 
Є підручники як творіння людського розуму, а є найвпливовіший 

підручник – картина життя. Від колиски до хатнього інтер’єра, 
житлового комплексу, пам’яток народної культури, мистецтва, 
міжнародних зв’язків. Підручника як Закон і як Дух країни. У цьому 
зв’язку особливої ваги набувають ЗМІ – від інтернету до газет і 
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журналів, радіо й телебачення, а також – «дизайну» наших вулиць і 
площ, музеїв і місць відпочинку та розваги, монументальної пропаганди. 
Що розкривають, до чого кличуть вони?.. 

Читаємо газету «Без цензуры»: «В Запорожье самый длинный в мире 
проспект имена Ленина. Он заканчивается одноименно и площадью, где 
и стоит тот самый памятник. Ленин, указывающий в сторону 
Днепровской госэлектростанции имени Ленина, награжденной орденом 
Ленина. Верхний блеф плотины называется озером Ленина, на нем есть 
остров Ленина, напротив которого стоит речной порт им.Ленина. А как 
бы вы назвали галерею современного искусства, из окон которой можно 
увидеть большинство объектов, носящих знаменитое имя? О, нет, вы 
ошибаетесь, название у нее по-эстетски просты – Lenin!» (28.ІХ. – 
4.Х.2006). 

А тепер запитаймо себе, як має почуватися й називати країну, в якій 
живе, школяр і в якій досі ціле місто лишається Кіровоградом; сотні 
районів ленінськими; бульвар Шевченка у Києві відривається 
постаментом Леніна з написом на ньому: «при єдиній дії пролетарів 
великоруських і українських вільна Україна можлива, без такої єдності 
про неї не може бути й мови»; старовинний Хрещатик увінчується 
аркою, на якій вибито: створена в честь возз’єднання України з Росією»; 
знамениті Київська і Почаївська Лаври належать Московському 
патріархату; програми телепередач не передбачають транслювання 
навіть державно-національних свят, але вщерть наповнені мало 
мистецькою зарубіжною продукцією; їх творці як «великі 
інтерглобалісти» кілька днів передають репортаж про перевезення 
останків імператриці до Санки-Петербурга, але так і не спромоглися на 
широкоформатне висвітлення ювілеїв ні великого Львова, ні геніїв – 
І.Франка та О.Довженка; а ювілей великого М.Грушевського облили 
аморальними бузиновими інсинуаціями; засоби української преси, 
особливо смакують провокативні заяви щодо мови сусідньої країни як 
державної, та й самі (понад 90% із них) виходять мовою… сусідньої 
держави… і все на фундаменті українських платників податків. 

Отже, як має почуватися й думати в цій книзі життя покоління 
громадян вільної і незалежної держави, а кожен його представник – 
стати і бути високо свідомим громадянином і патріотом?! 

Захисником її ідеалів і будучини за умов, коли ні частина батьків, ні 
частина вихователів і вчителів не є в цьому прикладом? Як не є й 
частина державно-політичного управління, еліта партій і конфесій?.. 

Коли прямо таки взірцем неповаги до українських святинь та 
пріоритетів став спорт і коли робимо вигляд, що не бачимо як 
суспільство роз’їдає цинізм двоєдушності та безпринципності, 
психоідеології консерватизму та байдужості, що нерідко переходить в 
настрій приреченості і покірності несприятливим обставинам. 

Зізнаймося хоч самі собі: сьогодні ми нерідко звертаємо більше уваги 
на попелища старого, ніж на світло вогнів мудрості і свободи, нових 
перспектив. Тому нерідко, скаржачись на не надто щасливу долю, 
більше плачемо, ніж творчо працюємо; забуваємо геніальне Франкове: в 
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ім’я щастя необхідно «не ридать, а здобувать хоч синам, як не собі, 
кращу долю в боротьбі». Нам заповідав великий Т. Шевченко: «Борітеся 
– поборете!». А боротися нам не лише із зовнішніми перешкодами. 
Найдостойніше для честі і гідності людини – її постійні перемоги над 
собою, бо «найважче дорости до себе самого» (Леся Українка). 

Кожна людина, наполягав Г.Сковорода, – талановита, тільки той 
талант у кожного – неповторний. Пізнай його – і відкриєш шлях не лише 
до істини, а й до щастя. Зробімо ж українську освіту школою пізнання 
себе і своїх шляхів до істинного щастя. Коли видам «Букваря», лічбу, 
географію, історію народу, – наголошував Тарас Шевченко, – буду 
майже щасливим. На нас і тепер з надією дивиться весь Світ. «Яка краса 
– відродження країни!» – писав Олександр Олесь. Щастя – бачити рідне 
слово в рідній школі, а рідну освіту – у рідній Україні. Станьмо і будьмо 
щасливими! Повторімо щирою душею слідом за І.Франком: «Вірю в 
силу Духа і в день воскресний «твого відродження, Україно. Я люблю 
тебе, бо ти моя. І віддаю своє серце дітям, бо вони мої… 

 
 
 

Фігурний Ю.С. (Київ) 
 

УКРАЇНСЬКА ОСВІТА –  
ОДИН ІЗ ВАГОМИХ ЧИННИКІВ  

ВІТЧИЗНЯНОГО ЕТНОНАЦІОНАЛЬНОГО 
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ  

 
У статті досліджується українська освіта як один із вагомих 

чинників вітчизняного етнонаціонального державотворення. Автор 
переконаний, що розвиваючи та покращуючи теоретичні та практичні 
засади національної освіти, ми тим самим сприяємо розбудові 
Української Самостійної Соборної Держави. 

 
Поступальний розвиток Української Самостійної Соборної Держави 

на початку Третього тисячоліття неможливий без комплексного та 
системного розвитку національної освіти, одного з вагомих чинників 
вітчизняного державотворення. Зацікавленість освітянською 
проблематикою в українському суспільстві зростає упродовж останніх 
п’ятнадцяти років, з часу здобуття Україною власної незалежності влітку 
1991 р. Вже з самих початків творення і розбудови модерної Української 
незалежної держави особливого значення набувають фактори, пов’язані 
з формуванням сучасної концепції національної освіти ХХІ ст. Ми 
хочемо наголосити, що насамперед нас цікавить не проблема освіти 
взагалі в контексті загальноцивілізаційного розвитку людства, а 
конкретно – нагальні питання української освіти в річищі вітчизняного 
етнонаціонального державотворення. Автор твердо переконаний, що 
осмислення цих та багатьох інших проблем, що вагомо впливають на 
формування етнонаціональної свідомості, державного патріотизму, 
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політичного націоналізму, національної гідності й самоповаги надасть 
можливість ученим-українознавцям зрозуміти об’єктивні закономірності 
глобалізаційних процесів, які охопили людську цивілізацію на планеті 
Земля на початку ІІІ тисячоліття, та визначити в них гідну роль та 
авторитетне місце України та українців. 

Кожна людина, кожен народ і кожна країна в міру своїх сил і 
можливостей дбає й оберігає як своє сьогодення, так і власне майбуття. 
Одним із вагомих чинників і рушіїв упевненого цивілізаційного поступу 
людства є освіта. Освіта є не тільки простою механічною процедурою 
передачі знань та інформації від учителя до учня, від досвідченого до 
новачка, від батька до сина, від матері до дочки, а насамперед це 
освячене багатотисячолітньою історією землян дійство як кількісного, 
так і якісного осягнення, збереження й примноження того величезного 
масиву досвіду, накопиченого людським співтовариством у процесі 
свого існування та розвитку. Еволюційний розвиток на планеті Земля 
постійно підтверджує ту просту та разом з тим переконливу істину, що 
тільки ті живі істоти мають перевагу у безкомпромісній боротьбі за 
виживання, які вміють не тільки накопичувати корисну для свого виду 
інформацію, а й, передусім, передавати її з покоління в покоління, 
спочатку на генному, а з часом і на міжособистісному рівнях. Людина 
розумна, змагаючись не на життя, а на смерть, з оточуючими її хижими 
істотами й важкими природними умовами, зуміла протиставити цим 
жорстоким викликам насамперед власну колективну згуртованість, 
організованість і цілеспрямованість. Ми переконані, що саме освіта 
стала одним із головних наріжних каменів, на якому через деякий, 
досить суттєвий історичний проміжок часу, постала людська цивілізація. 
І вже, розпочинаючи з тих давніх часів, десь близько 5 тис. років тому, 
всебічний розвиток як окремої людини, так і переконливий поступ 
кожного етносу, а з часом і нації та загалом усієї людської цивілізації 
всебічно і нерозривно навіки і на тисячоліття поєдналися з освітою.  

Професор, академік, лауреат Міжнародної премії імені Й.Г.Гердера, 
директор НДІУ МОН України Петро Петрович Кононенко вважає: 
«Віками людина прагнула щастя – і віками намагалася визначити 
найефективнішу дорогу до нього. Тому завжди хотіла осягнути: а що таке – 
щастя? І неодмінно приходила до усвідомлення вирішальної ролі пізнання 
загалом та освіти зокрема. Прагненням знань були заполонені австралійці й 
шумери, ацтеки та інки, індійці, єгиптяни і греки. З огляду на це, творили 
заклади приватного й державного, загальноосвітнього й філософсько-
релігійного, природничого й суспільно-гуманітарного спрямування. Відомо, 
що в основу життя свого народу клали процес освіти Володимир Великий і 
Ярослав Мудрий, митрополит Іларіон і Володимир Мономах. І скрізь освіта 
ставала могутньою підоймою розквіту особистості, цивілізації і культури, 
розкриття таємниць землі й неба, створення шедеврів мистецтва»1. 
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Вчені Науково-дослідного інституту українознавства МОН України 
під керівництвом його незмінного директора Петра Кононенка створили 
власну концепцію філософії освіти. Треба наголосити, що це комплексне 
наукове бачення місця і значення освіти як цілісної сукупності 
систематизованих знань, умінь, навичок, поглядів, переконань було 
сформоване, осмислене й узагальнене вченими-українознавцями шляхом 
творчого поєднання власних теоретико-практичних розробок і 
напрацювань у цій важливій сфері людського буття. Головними 
положеннями цієї концепції є: По-перше, система освіти – це 
нероздільна єдність виховання й навчання. По-друге, її генеруючою 
основою є виховання, а навчання є його базовою й опорною частиною. 
По-третє, важливою основою освіти є народна й академічна (вітчизняна і 
зарубіжна) педагогіка. По-четверте, освіта – це насамперед цілісний і 
нерозривний процес від колиски новонародженого немовляти до самого 
кінця життя, до останнього подиху людини. По-п’яте, першими 
педагогами людини є її батьки, а першою школою є родина 
(«материнська» і «батьківська»). По-шосте, надзвичайно особливе 
значення відіграє в освітньому процесі синтез теорії і практики, традиції 
і новизни. По-сьоме, найголовніша та найвідповідальніша мета освіти – 
це всебічно розвинена дитина, а основа української школи – це, 
передусім, фаховий педагог. По-восьме, успішною та 
конкурентноспроможною може бути і має бути лише та школа, у якій 
постійно співпрацюють батьки, діти і педагоги, коли спочатку вчителі 
вчать дітей, а згодом і самі вчаться у них, коли національна освіта стає 
справою всього українського суспільства та послідовно-цілеспрямованої 
політики держави. По-дев’яте, в Україні на початку третього тисячоліття 
є освітні заклади і педагоги світового рівня, однак загалом українська 
система освіти перебуває в стані глибокої кризи: і методологічної, і 
фінансової, і технологічної, і структурно-управлінської, і кадрової та 
підручникової; разом з тим, перебороти цю кризу можливо лише 
мобілізувавши освітянсько-науковий потенціал з метою створення і 
нормального функціонування комплексної системи демократичної, 
гуманістичної, правової і національної освіти. По-десяте, мета і зміст 
освіти визначають її форми та український державний стандарт, 
затверджений МОН України. По-одинадцяте, криза української освіти 
має системний характер і може бути переборена лише швидкими, 
рішучими і кардинальними заходами, відповідними викликам часу та 
пріоритетам Української держави. По-дванадцяте, надати інноваційної 
сутності українській освіті може лише цілісна система виховання й 
навчання всіх ланок системи – від родинної до вищої школи, а її 
основою стануть інтегративні феномени – українська мова й 
українознавство як міждисциплінарна інтегративна система 
комплексних наукових знань про Україну, українців і світове українство 
у просторі і часі1. 
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Усі вищеперераховані складові є важливими компонентами цілісної 
українознавчої концепції національної освіти.  

Вважаємо за необхідне наголосити, що в своєму українознавчому 
дослідженні послуговувалися, насамперед одним із головних наукових 
методів – принципом історизму, тобто об’єктивним вивченням 
української освіти як одного з вагомих чинників вітчизняного 
етнонаціонального державотворення. 

Також ми використовуємо у своїй науковій розвідці порівняльно 
історичний метод, коли аналізуємо теоретичне підґрунтя найважливіших 
положень національної освіти та їх практичне втілення в життя з 
урахуванням творчих напрацювань як попередників, так і сучасників.  

Проведений нами послідовний аналіз останніх джерел досліджень і 
публікацій, у яких було започатковано розв’язання даної проблеми і на 
які мав змогу опиратися автор, засвідчив, що заявлена нами 
проблематика потребує подальшого вивчення. Ми назвемо лише деякі 
найважливіші, які торкаються цієї важливої українознавчої та 
освітянської теми. 

Насамперед треба виділити такі монографії П. Кононенка: «Свою 
Україну любіть» (1996), «Українознавство» (2006) написану у співпраці 
з Тарасом Кононенком «Освіта XXI століття: філософія родинності 
(2001); збірник наукових праць П. Кононенка «Українознавство – наука 
любові, етики, життєтворчості» (2006); статтю П. Кононенка 
«Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі» 
(2006); статтю Т. Кононенка «Українознавство: інтегративне гуманітарне 
знання про Україну та світове українство – як протосистема дисциплін 
віртуального університету українознавства (розгорнуті тези-завдання)» 
(2003); статтю Л. Горенко, А. Пономаренко «Курси підвищення 
кваліфікації вчителів українознавства Чернігівської області» (2003). 
Також важливі такі дослідження, як: книги С. Сірополка «Історія освіти 
в Україні» (2001), Ю.Руденка «Основи сучасного українського 
виховання» (2003), Й. Сележана «Основи національного виховання. 
Українознавство: історичний, філософсько-релігієзнавчий аспекти» 
(2005); статті Л. Токаря «Українознавство в розвитку національної 
освіти та виховання.» (2003), Г. Сазоненко та І. Головай «Українознавча 
наука в освітньому процесі» (2003), Т. Усатенко «Українознавство в 
становленні національної освіти» (2003), Л. Яресько «Українознавство – 
предмет і методологія освіти та виховання в середній школі», Н. Зикун й 
І. Зайцевої «Українознавство як важлива компонента ідеології сучасної 
освіти» (2003), О.Данилевської «Українознавство – наука любові, 
життєтворчості» (2003), Г. Лопушанської «Становлення українознавства 
як освітньої дисципліни та його структуризація» (2003), Т. Козілецької 
«Українознавство в початковій школі» (2003), Л. Мафтин «Оптимізація 
викладання українознавства у вищих навчальних закладах» (2003), 
П. Осколова «Проблеми розвитку національної освіти у контексті 
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державотворення» (2003), Г. Вельбовець «Українознавство як 
інтегративний курс – стержень гуманізації національної системи освіти 
України» (2004), Г. Навроцької «Українознавство в медичному ліцеї» 
(2004), Т. Варзар «Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності 
(2005), Г. Філіпчука «Національні і європейські вимоги української 
педагогіки». В. Крижанівської «Українознавство в загальноосвітніх 
навчальних закладах (на допомогу вчителю українознавства)» (2005), 
О. Савченко «Перспективи модернізації системи освіти в Україні в 
умовах Болонського процесу» (2006) тощо. 

Попри всі перераховані вище праці проблематика української освіти 
як один з вагомих чинників вітчизняного етнонаціонального 
державотворення, на жаль, поки що залишається ще малодослідженою і 
потребує свого подальшого вивчення. 

Розпочинаючи дослідження української освіти як один з вагомих 
чинників вітчизняного етнонаціонального державотворення, треба 
насамперед розглянути, на яке підґрунтя опирається національна освіта в 
Україні, яке її коріння, і яке вона посідає місце серед інших 
європейських і світових держав. Вчений-українознавець П. Кононенко 
вважає: «Володимир Великий в ім’я суспільного прогресу запровадив 
загальноосвітні школи (тривіуми) для всіх: дітей посполитих і бояр. 
Батьки останніх, як зазначав літописець, ридали, але діти мали вчитися. 
Ярослав Мудрий сам вчився і вчив своє оточення, вважаючи, що освіта – 
джерело мудрості і благочестя, права й етики, справедливості і честі. 
Осмисленню досвіду власного й суспільного, відповіді на питання, що є 
світ і хто є людина, як і для чого вони створені (отже, слідування 
шляхом пізнання і самопізнання), тобто ролі освіти відводив значне 
місце автор «Поучення дітям» Володимир Мономах, а ролі засобу 
пізнання істини про закон і благодать – великий митрополит Іларіон. 
Особливою повагою стала користуватися освіта в еліти суспільства, тож 
закономірно, що Київська держава стала однією з найрозвиненіших 
економічно й військово, культурно й духовно, а відтак – авторитетом у 
міжнародних відносинах»1. 

Ми повністю погоджуємося з цією думкою та разом з тим хочемо ще 
раз наголосити, що Київська Русь – перша ранньосередньовічна 
українська держава. За своєю сутністю – це феодальна імперія, що 
утворилася в кінці IX ст. (882 р.) і розпалася на незалежні князівства в 
першій чверті XII ст. (1132 р.). Радянські, сучасні російські і деякі 
постколоніальні українські науковці (зокрема, це П. Толочко і 
М. Котляр) стверджували і продовжують наполягати на тому, що її 
населяла так звана давньоруська народність (руські, русичі), на основі 
якої дещо пізніше сформувалися російський, український і білоруський 
етноси. В той же час, коли на землях сусідніх країн Польщі, Угорщини, 
Литви, Болгарії проживали відповідно – поляки, угорці, литовці, 
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болгари, то на теренах сучасних України, Росії і Білорусії мешкали такі 
собі русичі, руські. Саме це дає право модерним російським науковцям 
називати мешканців Давньої (Київської) Русі – руськими («русскими»), і 
в свою чергу приватизувати державотворчу і культурну спадщину 
Київської Русі під брендом «древнерусское государство», 
«древнерусская культура». В цьому випадку україці, не кажучи вже про 
білорусів, просто відпочивають, а всі розмови про Київську Русь – 
колиску трьох братніх народів, це все просто гарні казочки для дорослих 
дядечок. Автор переконаний, що Київська Русь була насамперед 
українською державою, і хоча її населяли представники багатьох етносів 
і субетносів (народів, народностей і племен за радянською 
термінологією) як, наприклад, ільменські словени (псково-
новгородський субетнос, який так і не став окремим народом, тому що 
був повністю асимільований Московською державою в другій половині 
XVст.), ятвяги, торки, чорні клобуки, весь, водь, меря, мещера, мурома 
тощо, головним державотворчим стрижнем були українці (поляни, 
древляни, сіверяни, волиняни, дуліби, білі хорвати, уличі, тиверці), а 
вирішальним каталізатором її утворення стали варяги (вікінги). Білоруси 
(дреговичі, полочани) і росіяни (в’ятичі, кривичі, радимичі) на той час 
були лише на околицях цієї поліетнічної імперії і з її руйнацією вони 
змогли створити свої державні об’єднання, найбільш потужна їх 
спадкоємниця – Московська Русь. Отже, саме українці в кінці IX ст. 
створили власну державу, яка не тільки була однією з наймогутніших 
держав ранньофеодальної Європи, а й безпосередньо відіграла визначну 
роль як в історії східнослов’янських народів, так і в світовій історії. Ми 
погоджуємося з високою оцінкою рівня освіти і зокрема вивченням 
іноземних мов у Київській Русі вченим Степаном Сірополком: «Вже 
була мова про те, що наші предки ще перед охрещенням України-Русі 
знали чужі мови. З того часу вивчення чужих мов поширилося ще 
більше. До того спонукували міжнародні зносини, подорожі. Поширення 
віри та замилування до науки. Дипломатичні зносини вимагали знання 
латинської мови. Знавців тої мови, здається, в той час було небагато. 
Грецька мова була уживаніша, бо освічені люди тої доби задовольняли 
своє замилування до науки переважно творами грецької духовної 
літератури. Знання грецької мови стояло вже на такому рівні, що 
з’явилися своєї перекладачі з грецької мови на слов’янську»1. І як 
підсумок, хочемо навести роздуми про розвиток освіти в ті часи 
українознавця Й. Сележана: «В епоху Київської Русі система виховання 
набуває чітко окреслених національних ознак. Функціонували такі її 
головні ланки: родинне виховання, початкові училища, середня і вища 
школа. Для потреб держави, розвитку культури готувалися літописці, 
філософи, оратори, письменники, церковні та державні діячі тощо. Ще 

                                           
1 Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наук. думка, 2001. – С. 42. 
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до монгольської доби лише у Києві діяло більше як 400 церков і 
монастирів, при них були і школи»1.  

Після розпаду Київської Русі в 1132 р. на деякий час українські 
державотворчі й культурні традиції перебрало на себе Галицько-
Волинське князівство. Проте на превеликий жаль, воно не змогло 
успішно їх витримати і вже в першій половині ХIV ст. перестало 
існувати. Після отруєння в квітні 1349 р. князя Юрія II Болеславовича, 
останнього правителя з волинської династії Мстиславовичів, колись 
могутня Галицько-Волинська держава дуже швидко була знищена, а 
етнічні українські землі опинилися під владою чужоземних загарбників: 
Галичина – під Польщею, Волинь – під Литвою, Буковина – під 
Молдовою2.  

Хоча для України й українського народу це був важкий удар, але 
смертельним він не став, тому що на українських теренах вже у другій 
половині XV ст. з’являється і починає бурхливо розвиватися і 
прогресувати нова активно-дієва суспільно-політична сила – національне 
козацтво. Ми хочемо наголосити і наголошуємо – національне, тому що 
саме українське козацтво (запорожці, реєстровці, нереєстрові козаки) не 
тільки було провідною верствою (мілітарно-керівною елітою) замість 
сполонізованої та окатоличеної української шляхти (яскравий приклад 
князь Ярема зі славного українського аристократичного роду 
Вишневецьких), а й стало творцем української пізньосередньовічної 
козацької держави – Гетьманщини. Лише сам наочний факт існування 
Гетьманщини (зародження, становлення, занепад і знищення) спочатку 
як незалежної козацької республіки під номінальним керівництвом Речі 
Посполитої (1648-1653 рр.), а потім як автономне державне утворення в 
складі Московського царства, а з 1721 р. – Російської імперії (1653-
1764 рр.) повністю спростовує твердження деяких російських і власних 
доморощених недалеких науковців про те, що українці – недержавний 
народ, а доля України – завжди бути чиєюсь молодшою сестрою і 
постійно бути колонією чи то Польщі, чи то Росії. Ні! Ми, українці – 
були, є і будемо державотворчою нацією.  

«Україна завжди прагнула волі» – ці слова геніального французького 
мислителя і вченого Вольтера на всіх історичних фазах слугували 
гострим стимулом, подразником і дороговказом для українців. Саме 
тому найкращі та найзвитяжніші сини і дочки України боролися, 
перемагали і віддавали власне життя за свободу і незалежність Неньки-
України3.  

                                           
1 Сележан Й.Ю. Основи національного виховання (Українознавство: історичний, 

філософсько-релігієзнавчий аспекти). – Чернівці: Книги – XXI, 2005. – С. 178. 
2 Литвин В.М., Мордвінцев В.М., Слюсаренко А.Г. Історія України. – К.: Знання-Прес, 

2002. – С. 105. 
3 Фігурний Ю.С. Історичні витоки українського лицарства :Нариси про зародження і 

розвиток козацької традиційної культури та національне військове мистецтво в 
українознавчому вимірі. – К.: Вид. дім «Стилос», 2004. – С. 216. 
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Так було в героїчному IX-XIV ст., так тривало в звитяжному XVI-
XVIII ст., так твало в буремному XX ст. Це ж саме відбувається й тепер, 
на початку такого напрочуд складного, і в той же час романтично-
прагматичного XXI ст. Українські козаки не тільки вправно і професійно 
воювали, створюючи і захищаючи Гетьманщину. Вони також багато 
уваги приділяли розвитку національної освіти як фахово-мілітарної, так і 
виховно-шкільної. Це яскраво проявлялося в козацькій педагогіці, у 
бойовій підготовці молодого покоління України – так званого інституту 
джур. Від своїх мудрих наставників, досвідчених козаків, джури (молоді 
хлопці) переймали науку жити і перемагати в екстремальних умовах, 
високоякісне і майстерне військове мистецтво1.  

Відомий дослідник козацько-лицарського виховання, доктор 
педагогічних наук Ю. Руденко зазначає: «Козацькі січові, сотенні і 
полкові школи, школи джур, вся система козацько-лицарського 
виховання утверджували в серцях і думах молоді ідеї свободи і 
незалежності України, непорушності прав людини і народу, його 
самоврядування. Система козацько-лицарського виховання мала чотири 
ступені: козацьке дошкільне родинне виховання; козацьке родинно-
шкільне виховання; виховання у вітчизняних колегіумах і академіях, а 
також у зарубіжних університетах (підвищена і вища освіта). Після 
закінчення згаданих навчально-виховних закладів юнаки одержували 
національно-патріотичний гарт, спортивно-військовий вишкіл в 
Запорізькій Січі, козацьких сотнях і полках та ін. У системі вітчизняного 
козацько-лицарського виховання найвищий статус мали родинні, 
загальнонаціональні і абсолютні (пов’язані з ім’ям і поняттям Бога) 
духовні цінності. У молодих козаків успішно формувалися кодекси 
лицарської честі і лицарської звитяги, лицарська філософія, ідеологія, 
світогляд, характер і мораль. Ідеї Бога і України мали найвищий статус у 
духовному житті українських лицарів»2. 

Про загальний високий рівень в українській козацькій державі 
вітчизняної культури взагалі і національної освіти зокрема свідчать 
подорожні записи іноземця – диякона Павла Алепського, який 
мандрував разом зі своїм батьком антіохійським патріархом Макаром III 
по Україні в 1654 р.: «Починаючи від цього міста і по всій країні 
Руській, себто козацькій, ми помітили прегарну рису, що викликала в 
нас подив: всі вони з невеликими виїмами, – навіть більшість їх жінок і 
доньок уміють читати, знають порядок церковних відправ і церковних 
спів. Священики вчать сиріт і не лишають їх блукати невігласами по 
улицях»3. 

Якщо ж врахувати, що на той час Україна та український народ вже 
сьомий рік вели кровопролитну війну за свою волю, свободу і 
незалежність з могутньою європейською державою Річчю Посполитою, і 

                                           
1 Там само. – С. 232-233. 
2 Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К.: Вид-во імені Олени 

Теліги, 2003. – С. 222. 
3 Сірополко С. Історія освіти в Україні. – К.: Наук. думка, 2001. – С. 100. 
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несли дуже великі як людські, так і матеріальні втрати – попри все 
українці залишалися самими собою – жили, працювали і виховували за 
родинними традиціями підростаюче покоління. На наше тверде 
переконання, саме вітчизняне козацтво стало тим стрижнем, навколо 
якого згуртувався український народ, виборюючи своє право на краще 
життя. Ми повністю підтримуємо вченого Ю. Руденка, який вважає: 
«Загальновизнаним фактом стає і те, що українське козацтво має 
величезні заслуги і в галузі розвитку національної освіти, системи 
виховання, зокрема лицарського загартування підростаючих поколінь. 
Численні національні пріоритети були досягнуті українським козацтвом 
в різних сферах своєї життєдіяльності завдяки високій ефективності 
родинної, шкільної і соціальної козацької педагогіки. З висот початку 
ХXI ст. є всі підстави твердити, що ідеї і засоби козацької педагогіки 
мали багато в чому вирішальне значення у розвитку національного 
виховання. У досягненні його головної мети – формування вільної 
особистості, яка гармонійно поєднує загальнонаціональні і особисті 
інтереси, потреби. Теорія і практика козацької педагогіки 
спрямовувалася на виховання в родині, школі і громадянському житті 
козака – лицаря, загартованого і мужнього громадянина. Захисника 
рідної землі з яскраво вираженою українською національною свідомістю 
і самосвідомістю, палким і дієвим патріотизмом»1. 

Фахово проаналізувавши процес розвитку вітчизняної освіти за часів 
Гетьманщини, професор П. Кононенко наголошує: «Проблема 
національної моделі школи в Україні, як і в усій Європі, набирає 
особливої актуальності та чітко окресленої мотивації ще із XVII ст., коли 
і окремі держави, і цілі імперії стають на шлях суверенного національно-
державотворчого розвитку, коли створюються три найперші 
національно-демократичні республіки: Англія, Нідерланди й Україна. 
Отже, коли націоналізацію школи зумовив об’єктивний історичний 
процес розвитку: націоналізація господарства, системи управління та на 
цій основі інтернаціоналізація міждержавних відносин; піднесення 
універсальної ролі національної ідеї, а на тому грунті – формування 
концепції національної школи як виразника й гаранта цілісної системи 
світосприйняття і світорозуміння, почуттів, мислення й діяння, інтересів 
та характеру розвитку кожного індивіда, соціальної верстви, мови й 
культури, історичної місії кожної нації. Ще тоді було визнано: освіта є 
фундаментом суспільного поступу»2. 

Ми переконані, що саме за часів Гетьманщини було закладене міцне 
підґрунтя формування вітчизняної освіти, а теоретико-практичні засади 
функціонування українського виховного процесу опиралися на 
потужний етнонацієдержавотворчий процес, який врешті-решт призвів у 
1991 р. до появи на світовій геополітичній арені Самостійної Соборної 

                                           
1 Руденко Ю. Основи сучасного українського виховання. – К.: Вид-во імені Олени 

Теліги, 2003. – С. 221-222. 
2 Кононенко П. Українська освіта стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі // 

Українознавство. – 2006. – № 1. – С. 7. 
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Української Держави. Тому ми повністю погоджуємося з науковцем 
Й. Сележаном, який наголошує: «Національна система виховання – це 
історично зумовлена і створена самим народом система ідей, поглядів, 
переконань, ідеалів, традицій, звичаїв та інших форм соціальної 
практики, спрямованої на організацію життєдіяльності підростаючих 
поколінь, виховання їх у дусі природно-історичного розвитку 
матеріальної і духовної культури нації. Система виховання базується на 
ідеях національного світогляду, філософії, ідеології, а не на ідеях 
якогось вчення чи якоїсь партії, громадсько-політичної організації. 
Національна система виховання ґрунтується на засадах родинного 
виховання, народної педагогіки, наукової педагогічної думки, що 
увібрали в себе надбання національної виховної мудрості. Вона охоплює 
ідейне багатство народу, його морально-естетичні цінності, 
трансформовані в засобах народної педагогіки, народознавства, у 
принципах, формах і методах організації виховного впливу на молодь 
(теоретичний аспект), також постійну і систематичну виховну діяльність 
сім’ї, державних і громадських навчально-виховних закладів, осередків 
(практичний аспект). Кожне нове покоління включається в уже існуючу 
національну систему виховання, яка відображає історичні, географічні, 
економічні, етнографічні і психологічні особливості даного народу та 
адекватна його світосприйманню і світорозумінню, самобутньому 
культурно-історичному шляху розвитку. Концептуальне осмислення 
цілей і завдань, змісту освіти і характеру національної школи та 
виховання переконує в тому, що сутність національної системи 
виховання розкривається в основних наукових поняттях: національне 
виховання, національна система освіти, етнопедагогіка, національна 
наукова педагогіка, національна свідомість і самосвідомість, 
національний світогляд, національна філософія, національна ідеологія, 
народознавство, національні педагогічні кадри»1. 

Отже, всі вищенаведені докази підтверджують нашу думку, що 
національна освіта опиралася й опирається на міцне підґрунтя 
вітчизняного етнонацієдержавотворчого процесу і власну самобутнью 
українську освітянсько-виховну систему, яка ніколи не цуралася 
запозичень із європейської та світової освіти і педагогічного виховання. 

Разом з тим, ми твердо переконані, що теоретико-практичним 
підґрунтям національної освіти має бути, передусім, українознавство. 
Тому що саме українознавство як цілісна інтегративна система наукових 
знань про Україну, українців і світове українство в цивілізаційному 
часопросторі, дбає про подальше становлення, реформування і 
безупинний розвиток національної освіти. Вчений-українознавець 
П. Кононенко наголошує: «Саме система тотального відчуження від 
традицій батьків і нації, від рідної природи й культури та мови, від 
уроків минулого, відсутність критеріїв етнічного й естетичного, 

                                           
1 Сележан Й.Ю. Основи національного виховання (Українознавство: історичний, 

філософсько-релігієзнавчий аспекти). – Чернівці: Книги – XXI, 2005. – С. 182-183. 
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справжнього й мавпувально-наслідувального схиляє їх до чужого як 
«вищого», до маргінального як динамічного, малоросійства і рабської 
приниженості, неповторності, що схиляє до різних «новочасних» союзів, 
від яких тхне нафталіном, але їх пропагують озлоблені політичні 
невдахи, отже – до нелюбові до спадку прадідів, до хай і драматично-
трагічної, але своєї історії, бо по-справжньому свого для них не існує, 
їхня психіка-перекотиполе, яке пересувається не до свідомої мети, а куди 
несе його вітер, вони й далі згодні на роль об’єктів, а не суб’єктів 
історії1. 

П. Кононенко переконаний: «Саме ця спадщина «найкращої в світі 
радянської освіти» і стає не переробним бар’єром для тих освітян, що 
готові молитися на «світові» (і не інакше: ми ж «інтернаціоналісти», що, 
як і пролетарі, за Марксом, «не мають вітчизни) історію, культуру, 
літературу, але не знаходять у навчальних планах місця для 
українознавства. Абсурдно, але душі таких вихователів оскоплені 
трутизною байдужості до долі свого народу, їхньою субстанцією є 
порожнеча. Бо українські комуністи вже довели: люблячи все людство 
(іменоване «пролетаріатом»), вони або не помічали реальних людей 
свого суспільства, або й гнобили їх, навіть знищували мільйонами. В 
ім’я … великої ідеї та вселюдського щастя… «Немає нічого страшного 
за порожнечу душі» (П. Тичина). Відчужена від історії та долі свого 
народу душа не може не бути порожньою, а людина для неї, Україна – 
лише абстракції. А українознавство завжди поставало втіленням 
реальної любові до реальних мами і тата, колиски і батьківського порога, 
природи, мови й культури, віри і філософії буття, до звершень тисяч 
поколінь, мрій, радощів і страждань, до планів розвитку у грядущому як 
на Терені України, так і на всіх континентах планети. 

Ось чому українознавство завжди поставало наукою та енергією 
етики й естетики, любові і добротворчості, боротьби за волю і 
гармонійності світосприйняття й почуттів та інтелекту, національного й 
загальнолюдського, а тому й поставало синтезом знань всіх граней 
сутності та еволюції України й світового українства, бачених в цілісності 
генетичного коду, життєвих доріг і долі, у здійсненні визначеної 
Природою історичної місії»2. 

Науковець Й. Сележан вважає: «На кожному етапі розвитку 
українське національне виховання інтегрувало кращі здобутки світової 
культури, які увійшли до народних традицій і звичаїв, що стверджують 
добро, любов, красу, справедливість в усіх сферах життя, зокрема в 
справі виховання молодого покоління. Результати світовідчуття і 
світорозуміння, світоглядні висновки і узагальнення українців 
надзвичайно цінні тим, що вони сформувалися на основі своєрідного 
національного буття, яке внесло у світову цивілізацію багато 
самобутнього. Це яскраво позначилося і на системі виховання, серцевина 

                                           
1 Кононенко П.П. Кононенко Т.П. Освіта XXI століття: Філософія родинності. – К.: 

Артек, 2001. – С. 7. 
2 Там само. – С. 7-8. 
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якої – національний тип народного ідеалу людини. Справжнє виховання 
не може існувати в якомусь «чистому» вигляді, бути нейтральним щодо 
нації, єдиним для всіх людей планети. Виховання в усі віки було, є і буде 
глибоко національним за сутністю, змістом, характером і засобами його 
реалізації. Тому пріоритетним напрямом розвитку сучасної педагогічної 
теорії і практики має стати утвердження національної системи виховання 
як провідного, системоутворюючого фактора культурно-національного 
відродження»1. 

Ми теж переконані, що тільки відродивши національну освіту, 
врахувавши як багатовіковий досвід, власне, українського народу, так і 
всі освітянсько-педагогічні здобутки та надбання європейської та 
світової культури, ми зможемо і постанемо на достойному рівні 
сучасного цивілізаційного процесу. Разом з тим, щоб здійснити все 
задумане, треба кардинально змінювати застарілу систему освіти, яка 
базується ще на тоталітарно-радянському фундаменті. Змінивши її, 
змінивши теоретико-методологічні підходи національної виховної 
системи ми тим самим зможемо надати потужний імпульс як розвитку 
вітчизняної освіти і науки, так і поступальному оновленню та 
відродженню всіх сфер українського націєдержавотворчого процесу: у 
політиці, економіці, культурі, розбудові власних збройних сил, 
інформаційно - аналітичній сфері тощо. 

З цією думкою погоджується освітянин П. Осколов, який наголошує: 
«Розробка доктрини інтегрального розвитку освіти, науки, технологій, 
економіки і фінансової системи вимагає кардинального перегляду 
ефективності існуючих взаємозв’язків у кожній з наведених ланок 
насамперед міжвідомчих. На основі порівняльного аналізу власного 
досвіду з урахуванням системи зв’язків освіти, науки і виробництва 
цивілізованих країн, спираючись на науково обґрунтований прогноз 
розвитку пріоритетних для України технологій матеріального 
виробництва і духовного розвитку ліквідувати застарілі відомчі 
структури, що за конкретними критеріями показали себе як неефективні 
або шкідливі в системі державотворення. Найближчою перспективою 
повинна стати розробка системи сприяння становленню нових 
взаємовідносин у циклі прогресу, що за соціально-економічною 
ефективністю відповідають вимогам сьогодення»2. 

Вчені-українознавці Петро і Тарас Кононенки у своїй важливій праці 
«Освіта XXI століття: філософія родинності», зокрема, зазначають: 
«Наша мета – цілісна людина, тож і домагатися мети можна  лише за 
допомогою цілісної системи підготовки кадрів. Фахівець-
неукраїнознавець в Україні – фатальний брак у роботі. Тому й 
відсутність українознавства в навчальних планах – це фатальна криза 
мислення та управління. А відсутність досліджень зазначеної 

                                           
1 Сележан Й.Ю. Основи національного виховання (Українознавство: історичний, 

філософсько-релігієзнавчий аспекти). – Чернівці: Книги – XXI, 2005. – С. 180-181. 
2 Осколов П.В. Проблеми розвитку національної освіти у контексті державотворення // 

Українознавство. – 2003. – № 4 (9). – С. 153. 
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проблематики, зокрема кафедрами педагогіки, філософії, політології, 
соціології та інших, означає не що інше, як глухоту до викликів часу. А 
без цього неможливий поступ як системи освіти, так і різних форм 
державного управління, дійсно наукової політики щодо землі і неба, 
людини й природи, матеріальної і духовної культури; проблем 
гуманізму, демократії і свободи, реального верховенства закону. А 
співвідносно до цього неможливим є подальший загальносуспільний 
поступ без супутних (пошукових) «прикладних» форм кожної науки, 
зокрема – без функціональних досліджень політики і демографії, 
міжнародної кооперації в сферах банківського і фінансового 
співробітництва, реального входження в європейські та всепланетарні 
структури. Природно, що й цих завдань не розв’язати не тільки без 
найвищого рівня технологізації всіх форм суспільного виробництва, а й 
без українізації науки та виробництва, адже без нього неможливо 
підготувати належного типу кадри, а без них – українізувати буття і 
свідомість суспільства, освіту і педагогіку»1. 

З цими принциповими висновками неможливо не погодитися. Ми 
повністю погоджуємося з наведеними вище словами і вважаємо, що саме 
українознавство як цілісна інтегративна система наукових знань про 
Україну, українців і світове українство в просторі і в часі, а також як 
етнонацієдержавотворча парадигма розбудови Української Самостійної 
Соборної Держави має об’єднати й об’єднає врешті-решт весь народ 
України в одну єдину монолітно-згуртовану політичну націю. 

Попри всю важливість впровадження українознавства як у загально-
державний стандарт освіти, так і як навчальної дисципліни в 
загальноосвітніх навчальних закладах та у вищих навчальних закладах, 
воно, на превеликий жаль, поки що залишається осторонь головного 
освітянського магістрального процесу. Чому так відбувається? Тому що, 
на нашу думку, у чиновників від освіти ще дуже багато в серцях, крові і 
розумі залишилося рабського, постколоніального. Бездумне і покірне 
колись поклоніння Москві замінюється тепер на таке ж саме нице 
плазування перед Брюсселем і Вашингтоном. Ми вважаємо, що треба 
переймати і використовувати у вітчизняній практиці передовий 
європейський і світовий досвід, проте неможливо ні в якому разі 
забувати і відкидати вагоме національне надбання. Недаремно 
геніальний український поет, мислитель і пророк Тарас Шевченко писав 
ще в грудні 1845 р.: «Не дуріте самі себе, учітесь, читайте, і чужому 
научайтесь, й свого не цурайтесь»2. 

Отже, ми твердо переконані, що, розвиваючи та покращуючи 
теоретичні та практичні засади національної освіти, ми тим самим 
сприяємо активній і цілеспрямованій розбудові Української Самостійної 
Соборної Держави в Третьому тисячолітті. 

 

                                           
1 Кононенко П.П. Кононенко Т.П. Освіта XXI століття: Філософія родинності. – К.: 

Артек, 2001. – С. 177-178. 
2 Шевченко Т.Г. Кобзар. – К.: Просвіта, 2003. – С. 146. 
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Голубенко О.Л., Морозова Т.Ю. (Луганськ) 

 
ОСВІТНІ СТАНДАРТИ ЯК ІНТЕРФЕЙС  
МІЖ ОСВІТОЮ ТА СФЕРОЮ ПРАЦІ 

 
У статті з’ясовується потенціал освітніх стандартів як засобу 

взаємодії між сферами праці та освіти. Наголошується на потребі 
розробки національної системи кваліфікації для вітчизняної вищої школи 
згідно з рекомендаціями Болонського процесу. 

 
Українська система стандартів вищої освіти є об’єктом протилежних 

оцінок з боку вітчизняної академічної спільноти. Нерідко в педагогічній 
пресі можна зустріти думку, що в сучасній західноєвропейській освітній 
культурі термін «стандарт» не використовується в значенні, прийнятому 
в Україні. Але існує чимало міжнародних документів і публікацій щодо 
освіти, зміст яких її спростовує. Наприклад, у виданому Європейським 
фондом освіти посібнику стандарт розуміють як перелік трудових 
операцій, повинних виконуватися в рамках певної професійної 
діяльності, а також пов’язані з ними знання, уміння та навички1. 
Проблема стандартів професійної освіти актуальна для більшості країн 
Європи й вирішується в кожній з них по-різному, залежно від 
особливостей економічного розвитку та національних традицій. 

Останнім часом у світовому освітньому просторі спостерігається 
стійка тенденція щодо розробки освітніх стандартів для вищої школи 
з наголосом на професійні стандарти та з орієнтацією на 
компетентнісний підхід до освіти. Експерти Болонського процесу 
вважають, що зближення академічного навчання та професійної 
діяльності, встановлення між ними тісних зв’язків сприяє покращенню у 
випускників вищої школи здатності до праці (employability)2.  

З’ясування потенціалу освітніх стандартів як засобу взаємодії між 
сферами освіти та праці визначає мету статті. 

Наприкінці 80-х років минулого століття внаслідок перекладу на мову 
освітніх реалій вимог ринку праці щодо якостей, якими мають володіти 
випускники освітніх установ, експерти Міжнародної організації праці ввели 
поняття «key competencies» – ключові компетентності (компетенції). Існує 
чимало тлумачень цього поняття та безліч переліків компетенцій. Їх огляд 
достатньо повно представляють С.Ф.Клепко3 та О.Овчарук1.  

                                           
1 Разработка стандартов в области профессионального образования и обучения // 

www.etf.eu.int. 
2 Общие выводы и рекомендации международного семинара «Трудоустраиваемость в 

контексте Болонского процесса» (Employability in the Context of the Bologna Process). Блед / 
Словения, 21–23 октября 2004 года. // Болонский процесс: середина пути Под ред. 
В.И.Байденко. – М.: Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. 
Российский новый университет, 2005. – С. 110-151. 

3 Клепко С.Ф. «Компетенізація освіти»: обмеження і перспективи // Постметодика. – 
2005. – № 1. – С. 9-17. 
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Однією з особливостей компетентнісного підходу є перенесення 
акцентів з процесу навчання на його результати. На думку експерта 
Болонського процесу Стівена Адама (Stephen Adam), результати 
навчання – це не ізольовані інструменти на рівні проектування 
навчальних планів. Вони відіграють важливу роль у найбільш широкому 
контексті, що містить інтеграцію академічної і професійної освіти та 
підготовки, оцінку попереднього навчання, розвиток структур 
кваліфікацій упродовж усього життя2. 

Звернення до ключових термінів проекту Європейської системи 
кваліфікацій (Еuropean Qualifications Framework – EQF) – навчання, 
результати навчання, компетенції, кваліфікації3 – підтверджує цю тезу. 
З’ясуємо їх зміст.  

Навчання розуміється як процес поступового засвоєння складних та 
абстрактних галузей за принципом наростаючої складності (концепції, 
поняття, категорії і моделі поведінки), а також умінь і широких 
компетенцій. Цей процес охоплює як формальну, так і неформальну 
освіту.  

Результати навчання – набір знань, умінь і/або компетенцій, 
засвоєних особою, які вона може продемонструвати при завершенні 
навчання.  

Компетенції містять:  
1)  когнітивну компетенцію, що передбачає застосування теорії і 

понять, а також «приховані» знання, отримані з досвіду; 
2)  особистісну компетенцію, припускаючу поведінкові уміння 

в конкретній ситуації; 
3)  етичну компетенцію, що передбачає наявність певних 

особистісних і професійних цінностей. 
Кваліфікація означає офіційне визнання цінності засвоєних 

компетенцій для ринку праці і подальшої освіти. 
Фахівці вважають, що проектування стандартів на базі 

компетентнісного підходу означає посилення студентоцентрованої 
орієнтації4. Результати навчання дають можливість: студентам – 

                                                                                            
1 Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія 

реформування освіти в Україні. – К.: “К.І.С.”, 2003. – 296 c. 
2 Адам С. Использование результатов обучения (Using Learning Outcomes. UK Bologna 

Seminar) // Болонский процесс: середина пути / Под ред. В.И.Байденко. – М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Российский новый 
университет, 2005. – С. 110-151. 

3 Европейская система квалификаций. Проект. [Електронний ресурс] // 
www/volsu.ru/rus/info/part5.doc/. 

4 Адам С. Использование результатов обучения (Using Learning Outcomes. UK Bologna 
Seminar) // В кн.: Болонский процесс: середина пути / Под ред. В.И.Байденко. – М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Российский новый 
университет, 2005. – С. 110-151; Байденко В.И. Компетентностный подход к 
проектированию государственных образовательных стандартов высшего 
профессионального образования (методология и методические вопросы). – М.: 
Исследовательский центр проблем качества подготовки специалистов. Российский новый 
университет, 2005. – 114 с. 
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розуміти, що очікується від них; викладачам – зосереджуватися на 
майбутніх досягненнях студентів; роботодавцям – одержувати 
інформацію про компетенції випускників. 

Аналіз робіт українських дослідників свідчить, що компетентнісний 
підхід до створення освітніх стандартів, тобто розкриття бажаного 
результату навчання через сукупність різного роду компетенцій, не є 
новаторським для вітчизняної вищої школи1. Згідно з вимогами 
технології розробки українських освітніх стандартів для вищої школи: 
саме здатності та уміння випускників вищих навчальних закладів 
вирішувати соціальні проблеми і завдання професійної діяльності 
становлять базу для визначення цілей навчання на рівні дисциплін2. 
Концептуально-методологічні засади цієї технології ґрунтуються на 
плідних ідеях діяльнісного підходу до культури, результатах 
комплексних досліджень щодо моделювання професійної діяльності 
фахівця з вищою освітою3.  

Домінантою обох підходів – діяльнісного і компетентнісного – є ідея 
діяльнісного характеру змісту освіти. Огляд існуючих у педагогічних 
джерелах тлумачень поняття «компетентність» свідчить про наявність 
так званої проблеми визначення. Так, поряд з традиційними знаннями – 
вміннями – навичками у більшості дефініцій використовуються такі 
психологічні терміни, як мотивація, цінність, здібність, досвід. На нашу 
думку, поняття «уміння» і «здатність», що є ключовими в моделях 
професійної діяльності, професійної підготовки та особистості 
випускника (складових галузевих стандартів вищої освіти), достатньо 
придатні для визначення результатів навчання. Однак справжньою 
проблемою вважаємо не те, за допомогою яких дефініцій визначаються 
результати навчання, а за яких умов і на якому рівні їх зможе досягнути 
більшість студентів. 

З’ясуємо роль складових системи стандартів вищої освіти України 
у формуванні зв’язків між сферами праці та освіти. За їх нормативну 
єдність «відповідають» державний і галузевий компоненти системи. 
Записи у розділах освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) 
мають ґрунтуватися на даних Національних класифікаторів – 
«Класифікатор видів економічної діяльності» і «Класифікатор 
професій». Кваліфікаційні характеристики становлять основу розробки 
моделі професійної діяльності фахівця – теж складової ОКХ.  

Зв’язок освітніх і професійних стандартів відбито на рис. 1. 

                                           
1 Державні стандарти професійної освіти: теорія і методика / Під ред. Н.Г.Ничкало. – 

Хмельницький: ТУП, 2002. – 334 с; Петренко В.Л. Стандарти вищої освіти у контексті 
Болонського процесу: історія, сучасний стан, перспективи (до 10-річчя впровадження 
стандартів вищої освіти в Україні) // Проблеми освіти. – 2005. – Вип. 45. – С. 66-106. 

2 Петренко В.Л. Комплекс нормативних документів для розроблення складових 
системи стандартів вищої освіти // Вища освіта. – 2003. – № 10. – 82 с. 

3 Моделирование деятельности специалиста на основе комплексного исследования / 
Под ред. Е.Э.Смирновой. – Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 1984. – 177 с.; Талызина Н.Ф. 
Деятельностный подход к построению модели специалиста // Вестник высшей школы. – 
1986. – № 3. – С. 10-14. 
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Рис. 1. Взаємодія між системами освітніх і професійних 
стандартів 

 
Будь-яка прогресивна технологія, на жаль, не гарантує якості 

кінцевого продукту, у нашому випадку – освітніх стандартів. Крім того, 
існує проблема їх ефективного впровадження в освітню практику. Для 
цього необхідні зацікавлені виконавці. Але як справедливо відзначає 
академік М.З.Згуровський, «…початково слабка підготовка студентів 
закріплюється непродуманими, не зорієнтованими на потреби ринку 
праці та суспільства навчальними програмами і неадекватним змістом 
навчальних курсів. Відірваність (у переважній більшості випадків) 
університетських кафедр від ринку праці, їх замкнутий характер 
діяльності, небажання інтегруватися до більш широкої наукової 
співдружності на національному і міжнародному рівнях призводить до 
того, що дуже часто навчальні програми і зміст навчальних курсів 
створюються не під запити ринку праці й потреби суспільства, а під 
персональні вміння, знання й професійні кондиції викладачів кафедр»1. 

Нині в міжнародній освітній практиці існує тенденція впливу на зміст 
вищої професійної освіти з боку відповідних асоціацій. І в Європі, і в 
США саме вони добровільно взяли на себе зобов’язання щодо розробки 
кваліфікаційних вимог до фахівців певного профілю і рекомендацій 
щодо змісту освітніх програм. Безумовно, до цієї величезної і 
відповідальної роботи залучаються представники провідних 
університетів, а вихідні документи створюються внаслідок аналізу та 

                                           
1 Згуровський М.З. Дипломована псевдоосвіта, або суперечності перехідного періоду у 

сфері вищої освіти України // Дзеркало тижня. – 2006. – № 6 (585) [Електронний ресурс] // 
www.zn.kiev.ua/ie/show/585/52615. 
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узгодження ідей і досвіду, накопичених широким колом авторитетних 
професіоналів.  

В Україні відповідальність за розробку галузевих стандартів вищої 
освіти наказом МОН було покладено на робочі групи, до складу яких 
увійшли провідні викладачі (4-6 осіб). Через відсутність кваліфікаційних 
характеристик для багатьох професій членам робочих груп спочатку 
необхідно було визначитися зі змістом цих документів, щоб потім на їх 
основі спроектувати відповідні освітньо-кваліфікаційні характеристики. 
Очевидно, що обсяг робіт, делегований робочим групам з розробки 
освітніх стандартів, дещо виходив за межі їх професійної компетенції. 
При цьому були відсутні механізми реального фінансування процесів 
стандартизації освіти1. Більшість галузевих стандартів при завершенні 
стадії проектування широко не обговорювалася.   

Таким чином, тлумачення освітнього стандарту як сукупності 
суспільно і професійно визнаних норм і вимог до рівня підготовки 
випускника освітньої системи, що визначають цілі її функціонування і 
розвитку, притаманне для сучасної світової освітньої культури. 
Введення категорії «професія» до контексту освіти дає змогу точніше 
визначити її очікувану якість і результат. Доцільною, на наш погляд, є 
співпраця МОН України з професійними асоціаціями стосовно розробки 
кваліфікаційних вимог до випускників ВНЗ. Це необхідна умова 
забезпечення високої якості вищої фахової освіти. Чинну в Україні 
технологію проектування системи стандартів для вищої школи вважаємо 
прогресивною, оскільки вона ґрунтується на ідеї діяльнісного характеру 
змісту освіти і спрямована на чітке визначення результатів навчання. 
Але її важлива складова – система рівнів сформованості умінь 
уявляється недостатньо відпрацьованою. Тому невідкладним завданням 
для вітчизняної вищої школи, є, на нашу думку, розробка національної 
системи кваліфікацій згідно з рекомендаціями Болонського процесу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Красильнікова Г.В., Бегняк В.І. Стандарти вищої освіти України та Російської 

Федерації: компаративний аналіз // Проблеми освіти. – 2003. – Вип. 34. – С. 92-105. 
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Рудавський Ю.К., Павлиш В.А.,  

Лозинський О.Ю., Загородній А.Г. (Львів) 
 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ  
ТА ВИЗНАЧЕННЯ РЕЙТИНГУ СТУДЕНТІВ  
У КРЕДИТНО-МОДУЛЬНІЙ СИСТЕМІ  

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
 

У статті досліджується оцінювання знань та визначення рейтингу 
студентів у кредитно-модульній системі підготовки фахівців. Автори 
переконані, що підготовлена ними система оцінювання знань та 
визначення рейтингу студентів буде спонукати їх до активного, 
свідомого навчання, самостійного оволодіння знаннями, виявлення і 
розвитку їх творчих здібностей. 

 
Система оцінювання знань та визначення рейтингу студентів (надалі 

Система) має за мету стимулювання систематичної та самостійної 
роботи студентів денної форми навчання усіх освітньо-кваліфікаційних 
рівнів, підвищення якості знань та об'єктивності їх оцінки, 
запровадження здорової конкуренції між студентами у навчанні, 
спонукання їх до активного, свідомого навчання, самостійного 
оволодіння знаннями, виявлення і розвитку їх творчих здібностей. 

Система, розроблена і впроваджена науковцями Львівської 
політехніки, є складовою кредитно-модульної системи підготовки 
фахівців та визначає особливості організації навчального процесу в 
умовах впровадження ідей Болонського процесу. 

Основними концептуальними положеннями системи є: 
підвищення якості підготовки і конкурентоспроможності фахівців за 

рахунок стимулювання самостійної та систематичної роботи студентів 
протягом навчального семестру, встановлення постійного зворотного 
зв’язку з кожним студентом та своєчасного коригування його навчальної 
діяльності; 

підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів за рахунок 
проведення протягом семестру модульних і семестрових контролів та 
використання 100-бальної шкали для оцінювання інтегрованих знань 
студентів із кожного модуля (навчальної дисципліни) із обов’язковим 
переведенням цих оцінок у державну шкалу (з виставленням державної 
семестрової оцінки «відмінно», «добре», «задовільно» чи 
«незадовільно») та у шкалу ECTS (A, B, C, D, E, FX, F), згідно з 
таблицею. 
 

За 100-бальною 
шкалою 

університету 
За державною 

шкалою За шкалою ECTS 

88–100 балів «відмінно» A 
80–87 балів «добре» B 
71–79 балів «добре» C 
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61–70 балів «задовільно» D 
50–60 балів «задовільно» E 

26–49 балів 
«незадовільно» 

(з можливістю повторного 
складання екзамену) 

FX 

00–25 балів 
«незадовільно» 

(з обов’язковим повторним 
вивченням модуля) 

F 

 
підвищення мобільності студентів за рахунок забезпечення 

прозорості і сумісності Системи з будь-якою освітньою системою інших 
держав, внаслідок використання кредитів ECTS для вимірювання обсягу 
модулів (навчальних дисциплін) освітньо-професійної програми 
студента та шкали ECTS для оцінювання знань студентів; 

забезпечення індивідуально-орієнтованої організації навчального 
процесу студентів шляхом організації навчання за індивідуальною 
варіативною частиною освітньо-професійної програми та 
індивідуальним навчальним планом; 

розвиток у студентів інтересу та підвищення мотивації до навчання, 
запровадження здорової конкуренції у навчанні, виявлення і розвиток 
творчих здібностей студентів за рахунок: систематичного контролю 
знань та накопичення студентом балів за навчально-наукову діяльність; 
необов’язковості складання студентом екзамену з модуля за умови, коли 
сумарна модульна оцінка дає підстави атестувати його у державній 
шкалі з оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно»; використання 
семестрових рейтингових оцінок як підстави для визначення розміру 
стипендії студентів, призначення іменних стипендій та надання 
студентам додаткових заохочень (премій, матеріальних допомог, 
здешевлення путівок у спортивно-оздоровчі табори університету тощо) 
за рахунок 10 % стипендіального фонду; використання рейтингу 
студента як підстави для: пріоритету при здійсненні переходу з однієї 
бакалаврської програми на іншу (споріднену), при конкурсному відборі 
на освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст», «магістр» та виборі 
спеціальності і спеціалізації; першочергового скерування в аспірантуру, 
на навчання або на практику за кордон, на роботу у престижні 
підприємства, організації та установи; пріоритету на отримання путівок 
для оздоровлення в канікулярний період та вибір кімнати в гуртожитку 
тощо. 

Означення та суть основних термінів та понять, використаних у 
системі, наведено нижче. 

Кредит – одиниця виміру («вартість») обсягу роботи, необхідного 
середньому студенту для оволодіння компетенціями, визначеними 
освітньо-кваліфікаційною характеристикою. Кредит є узагальненою 
величиною, що відображає повні витрати часу середнього студента для 
засвоєння навчального матеріалу з метою оволодіння необхідними 
компетенціями. 

Компетенції – знання та вміння студента, що характеризують його 
здатність розуміти, виконувати, відображати та пізнавати те, що вимагає 
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освітньо-кваліфікаційна характеристика фахівця після завершення 
процесу вивчення навчального матеріалу окремого модуля (навчальної 
дисципліни) або навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. 

Модуль (навчальна дисципліна) – поіменована, цілісна, чітко 
структурована та певним чином документована змістова частина 
програми підготовки фахівця, яка має бути засвоєна студентом шляхом 
реалізації різних форм навчального процесу (аудиторні заняття – 
лекційні, лабораторні, практичні тощо та самостійна робота) і забезпечує 
здобуття ним відповідних компетенцій. Модуль включає контроль 
(екзамен, диференційований залік) знань та вмінь студента, які він 
здобув після завершення процесу вивчення модуля. 

Змістовий модуль – логічно завершена частина модуля (навчальної 
дисципліни), засвоєння якої дає змогу студенту здобути одну або 
декілька компетенцій. 

Засоби оцінювання знань та вмінь – набір завдань (тестів), проектів 
та робіт, які використовують для прийняття рішення щодо рівня 
засвоєння модуля студентом. Засоби оцінювання використовуються 
навчальним закладом для формального визначення рівня оволодіння 
студентом необхідними для зарахування кредитів результатами 
навчання, а також можуть використовуватися студентом для 
самооцінювання та самоконтролю. 

Результати навчання – результати оцінювання компетенцій, 
набутих студентом після завершення процесу вивчення навчального 
матеріалу окремого модуля (навчальної дисципліни) або завершення 
навчання на певному освітньо-кваліфікаційному рівні. Результати 
навчання (тобто те, що студент має знати, розуміти і/або вміти 
продемонструвати після завершення процесу навчання) визначаються за 
відповідними критеріями оцінювання знань та вмінь. 

Критерії оцінювання знань та вмінь – система вимог (опис та 
кількісний вимір) до рівня знань та вмінь студента, які він має 
продемонструвати для підтвердження набутих ним компетенцій. 

Поточний контроль – оцінювання практичної компоненти 
інтегрованих знань студента з конкретного змістового модуля. Поточний 
контроль реалізується у формі захисту лабораторних, розрахункових, 
графічних або розрахунково-графічних робіт, практичних завдань, 
рефератів тощо, передбачених робочою програмою модуля (навчальної 
дисципліни). 

Контрольний захід – оцінювання засвоєння студентом теоретичної 
компоненти інтегрованих знань студента з конкретного змістового 
модуля. 

Модульний контроль – оцінювання результатів навчання студента з 
вивчення навчального матеріалу змістового модуля за результатами 
поточного контролю та контрольного заходу.  

Семестровий контроль – екзамен або диференційований залік з 
навчального матеріалу, обсяг якого визначений робочою програмою 
навчальної дисципліни за семестр. 
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Диференційований залік – це семестровий контроль, який полягає у 
підведенні підсумку виконання курсових проектів (робіт), проходження 
практики, засвоєння студентом навчального матеріалу модуля 
(навчальної дисципліни). Підведення підсумку засвоєння студентом 
навчального матеріалу модуля (навчальної дисципліни) здійснюється 
виключно на підставі результатів виконання індивідуальних завдань 
(розрахункових, графічних тощо), контрольних робіт, виконання та 
захисту лабораторних робіт тощо, передбачених робочою програмою 
модуля (навчальної дисципліни).  

Екзаменаційний контроль – оцінювання під час екзамену засвоєння 
студентом теоретичної компоненти інтегрованих знань студента з 
конкретного модуля (навчальної дисципліни). 

Екзамен – оцінювання результатів навчання студента з вивчення 
навчального матеріалу модуля (навчальної дисципліни) за результатами 
поточного та екзаменаційного контролів. 

Підсумковий контроль – модульні і/або семестровий контролі, які 
проводяться з метою оцінювання результатів навчання на окремих його 
етапах. 

Модульна оцінка – сума балів, одержаних студентом за 
результатами контрольного заходу та поточного контролю з певного 
змістового модуля. 

Сумарна модульна оцінка – це сума модульних оцінок із змістових 
модулів певної навчальної дисципліни за семестр. Максимальне 
значення сумарної модульної оцінки становить 100 балів. 

Екзаменаційна оцінка – це кількість балів за 100-бальною шкалою, 
отриманих студентом на екзамені з урахуванням практичної компоненти 
інтегрованих знань студента за результатами поточного контролю 
протягом семестру. 

Залікова оцінка – це кількість балів за 100-бальною шкалою, 
отриманих студентом з диференційованого заліку.  

Семестрова оцінка – це сумарна модульна або екзаменаційна оцінка 
чи залікова оцінка. 

Семестрова оцінка за державною шкалою оцінювання знань – 
оцінка, яка визначається шляхом трансформації семестрової оцінки, 
вираженої за 100-бальною шкалою, у систему оцінок за чотирибальною 
шкалою: «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». 

Атестація студента з модуля (навчальної дисципліни) – 
виставлення викладачем семестрової оцінки за державною шкалою на 
підставі семестрової оцінки з цього модуля (навчальної дисципліни). 
Атестація студента з конкретного модуля (навчальної дисципліни) 
проводиться під час: 

останнього тижня навчального семестру; 
тижнів, відведених для складання екзаменів. 
Рейтинг студента – це його порядкова позиція серед студентів 

певного курсу певної бакалаврської програми або певної спеціальності, 
визначена після закінчення семестру на підставі його відповідних 
рейтингових оцінок. 
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Семестрова рейтингова оцінка (Оpcj) – це індивідуальний показник 
успішності студента, тобто інтегральна числова оцінка його знань та 
вмінь за окремий (j-й) семестр. Семестрову рейтингову оцінку 
розраховують за семестровими оцінками з модулів (навчальних 
дисциплін) з врахуванням вагового коефіцієнта кожного модуля 
(навчальної дисципліни) за формулою: 

Оpcj  =
jK

1
 ∑
=

m

i 1
kiОi ,                        (1) 

де m – кількість модулів (навчальних дисциплін) в j-му семестрі; ki – 
кількість кредитів з i–го модуля (навчальної дисципліни) в j-му семестрі; 
Оi– семестрова оцінка з i-го модуля (навчальної дисципліни) за 100-
бальною шкалою в j-му семестрі. 

Kj =∑
=

m

i 1
ki – кількість кредитів за j-й семестр з m модулів (навчальних 

дисциплін) індивідуального навчального плану студента. 
Рейтингова оцінка студента (РО) – інтегральна числова оцінка 

знань студента, яка визначається за семестровими рейтинговими 
оцінками та результатами контролю його залишкових знань із певних 
модулів (навчальних дисциплін), порядок та терміни проведення якого 
регламентуються відповідним наказом ректора. Рейтингова оцінка 
студента за N семестрів визначається за формулою: 

РО = N
1 ∑

=

N

j 1
Оpcj + 2K

1 ∑
=

n

i 1
ki Озi,                       (2) 

де N – кількість семестрів; n – кількість модулів (навчальних 
дисциплін), з яких проводився контроль залишкових знань студента; К – 
загальна кількість кредитів згідно з навчальним планом підготовки 
фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня; Озi – оцінка студента 
за результатами контролю його залишкових знань з i–го модуля 
(навчальної дисципліни) за 100-бальною шкалою (до уваги беруться 
тільки позитивні оцінки); ki – кількість кредитів i-го модуля (навчальної 
дисципліни). 

У разі неявки студента на контроль залишкових знань з поважних 
причин, підтверджених документально, студент за дозволом деканату 
має право на його проведення в інший час, визначений відповідною 
кафедрою. В усіх інших випадках Озi приймається рівною нулю. 

Конкурсна рейтингова оцінка (КРО) – це підсумкова рейтингова 
оцінка особи, яка завершила навчання за КРО «бакалавр» або 
«спеціаліст» в Університеті, обчислена як сума рейтингової оцінки 
студента та його оцінки з державної атестації з відповідними ваговими 
коефіцієнтами за формулою: 

КРО = k1 РО  + k2 ОДА ,                    (3) 
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де ОДА – оцінка студента за результатами державної атестації за 100-
бальною шкалою, k1, k2 – вагові коефіцієнти: k1 = 0,75, k2 = 0,25. 

Конкурсна оцінка (КО) – це оцінка, яка складається з суми 
конкурсної рейтингової оцінки (КРО) особи за 100-бальною шкалою та 
кількості додаткових балів (ДБ) за її наукові й навчальні досягнення: 

КО = КРО + ДБ,                     (4) 
Максимальна кількість додаткових балів, що враховуються в 

конкурсній оцінці, не може перевищувати 5 балів. 
Тест – стандартизована діагностична система завдань, яка 

призначена для оцінювання знань та умінь студентів. 
Система регламентує засади і правила організації та проведення 

протягом семестру підсумкових контролів та їх складових із модулів 
(навчальних дисциплін), передбачених індивідуальним навчальним 
планом студента.  

Поділ навчального матеріалу модуля (навчальної дисципліни)  на 
змістові модулі, види занять, види індивідуальних робіт студентів, 
максимальна кількість балів для оцінювання результатів поточного 
контролю та контрольних заходів для кожного модуля (навчальної 
дисципліни) регламентується робочою навчальною програмою. 

Модульні контролі є обов’язковими для студентів і проводяться, як 
правило, із модулів (навчальних дисциплін), обсяг яких перевищує три 
кредити ECTS (108 годин, 1 кредит ECTS = 36 академічним годинам) і 
для яких індивідуальним навчальним планом студента передбачені 
екзамени. Протягом навчального семестру з таких дисциплін 
проводяться два модульні контролі. 

Тижні для проведення контрольних заходів модульних контролів 
(контрольні тижні) встановлюються графіком навчального процесу. Під 
час цих тижнів аудиторні заняття не проводяться. Контрольний захід з 
конкретного змістового модуля для студентів визначених академічних 
груп проводиться під час контрольних тижнів за розкладом, складеним 
деканатом за пропозицією відповідних кафедр та погодженим з 
навчально-методичним управлінням університету. Відповідальним за 
розклад є декан. Під час контрольних тижнів студенти мають право 
отримувати консультації викладачів, відпрацьовувати пропущені 
лабораторні роботи, виконувати індивідуальні завдання та інші види 
самостійної роботи. 

Частина балів у сумарній модульній оцінці, відведених для 
оцінювання результатів поточного контролю має, як правило, становити 
20–30 балів. Цю інформацію лектор доводить до відома студентів 
протягом перших двох тижнів поточного семестру. Не дозволяється 
встановлювати будь-яку кількість балів за відвідування занять 
студентами. 

Атестація студента з модуля (навчальної дисципліни), здійснена за 
результатами модульних контролів на підставі сумарної модульної 
оцінки або на підставі залікової оцінки, отриманої студентом до початку 
екзаменів, є еквівалентна до результату першого складання екзамену або 
диференційованого заліку. Атестація студента із модуля (навчальної 



 
Україна – освіта 

 

 75

дисципліни), здійснена на підставі екзаменаційної або залікової оцінки, 
отриманої студентом протягом терміну, визначеного навчальним 
графіком для складання екзаменів, є еквівалентна до результату другого 
складання екзамену або диференційованого заліку. Атестація студента із 
модуля (навчальної дисципліни), здійснена на підставі екзаменаційної 
або залікової оцінки при складанні екзамену або заліку перед комісією, є 
еквівалентна до результату третього складання екзамену або 
диференційованого заліку. 

Екзаменаційна оцінка за результатами екзамену виставляється 
студентам з урахуванням результатів екзаменаційного та поточного 
контролів. 

Атестація у формі екзамену не є обов’язковою для студента з тих 
модулів (навчальних дисциплін), з яких за результатами модульних 
контролів він атестований з оцінкою «відмінно», «добре», «задовільно» 
за державною шкалою. 

Студентам, які навчаються на останньому курсі освітньо-
кваліфікаційного рівня бакалавр або на освітньо-кваліфікаційному рівні 
спеціаліст, магістр і не можуть виконати чинний графік навчального 
процесу у зв’язку зі складними сімейними обставинами, підтвердженими 
документально, навчанням за кордоном, стажуванням на підприємствах, 
в установах, організаціях за профілем навчання з перспективою 
майбутнього працевлаштування, може бути встановлений 
індивідуальний графік складання екзаменів та заліків, який 
встановлюється студенту наказом по університету на підставі подання 
директора інституту і має включати терміни складання екзаменів та 
заліків, погоджені з відповідними викладачами. 

У період складання екзаменів студент має право захищати курсові 
проекти, роботи, індивідуальні завдання, виконувати окремі лабораторні 
роботи, захищати відповідні звіти, а також виконувати інші види робіт, 
необхідні для отримання залікової оцінки і/або допуску до екзамену з 
певного модуля (навчальної дисципліни).  

Навчання студента за індивідуальним навчальним планом 
здійснюється під керівництвом куратора, який надає кваліфіковані 
консультації та рекомендації щодо їх формування та реалізації упродовж 
усього періоду навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем. 
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Крамар В.М. (Чернівці) 

 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ  
РОЗБУДОВИ РЕГІОНАЛЬНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ  
 
У статті досліджуються організаційно-педагогічні основи 

розбудови регіональної української національної школи. Автор 
переконаний, що всебічне і глибоке творче використання здобутків 
національного виховання і педагогіки минулих епох створює підґрунтя 
для вирішення кардинального завдання розвитку освіти в незалежній 
Україні – осягнення світового рівня. 

 
Серед проблем, від розв’язання яких залежить здійснення 

національного відродження України, важливе місце належить 
формуванню національної свідомості. 

Це зумовлюється насамперед тим, що високий рівень національної 
самосвідомісті пов'язаний не просто з теоретичним усвідомленням 
процесів національного відродження, а й з практичною готовністю 
людини до участі в розбудові незалежної держави. 

Без належного виховання процес побудови міцних підвалин 
української держави неможливий. Людина, байдужа до національних 
надбань свого народу, у якої немає національних орієнтирів поступово 
втрачає свій зв'язок з Батьківщиною. 

Вважаю, що зміст освіти, форми і методи навчання та виховання в 
навчальних закладах мають будуватися на засадах гуманізму, з 
урахуванням багатовікової історії народу, на основі його національно-
культурних особливостей і традицій, збагачених ідеалами та нормами 
загальнолюдських цінностей. 

Своє завдання педагоги Чернівецької області вбачають насамперед у 
тому, щоб виховати патріотів у найширшому розумінні цього слова – 
патріотів землі, своєї Батьківщини, рідного краю.    

У нас уже склалася певна система організаційно-педагогічної роботи 
розбудови регіональної української  національної школи, для цього 
створені такі найважливіші регіональні програми розвитку й оновлення 
змісту освіти у дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх та 
професійно-технічних закладах освіти області: 

1. Заходи щодо забезпечення виконання національної програми «Діти 
України» на період до 2010 р. 

В одному з розділів зазначено: «Удосконалити і розвивати вітчизняні 
традиції щодо виявлення, підтримки і розвитку обдарованих дітей та 
учнівської молоді, продовжувати практику проведення різноманітних 
учнівських конкурсів, фестивалів, змагань, сприяти залученню 
обдарованих учнів  області до участі у Всеукраїнських та Міжнародних 
олімпіадах з основ наук, роботі Буковинської малої академії. 
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З метою підтримки обдарованих студентів державних вищих 
навчальних закладів, шкільної, мистецької та спортивної молоді 
призначити іменні стипендії облдержадміністрації».  

2. Регіональна програма розвитку дошкільної освіти Чернівецької 
області на 2002-2006 рр. 

3. Обласна комплексна програма роботи з талановитою молоддю 
«Творча обдарованість» на 2001-2010 рр. 

4. Обласна комплексна програма «Вчитель». 
5. Обласна програма комп’ютеризації загальноосвітніх навчальних 

закладів на 2002-2006 рр. 
6. Програма розвитку профільного навчання учнів старшої школи 

Чернівецької області на 2002-2007 рр. 
7. Обласна програма розвитку краєзнавства на 2001-2010 рр. 
8. Регіональна програма розвитку інтернатних закладів освіти 

Чернівецької області на 2003-2008 рр. 
9. Програма розвитку професійно-технічної освіти Чернівецької 

області на 2003-2006 рр. 
10. Обласна програма відродження традицій народного мистецтва 

та вивчення народних художніх промислів у закладах освіти 
Чернівецької області на 2007-2011 рр. 

Ми глибоко розуміємо, що у виховній роботі з учнями велике 
значення має невичерпне, життєдайне джерело національної культури, у 
якому розкривається ментальність нашого народу. В різні часи  
історичного розвитку буковинці оберігали генетичне коріння і 
самобутність нації, передаючи з покоління в покоління народні традиції, 
звичаї, обряди. 

Якщо ви коли-небудь побуваєте в нашому краї, завітаєте в центр 
естетичного виховання «Юність Буковини», у якому навчається 1 200 
учнів, то  тут учні починають з перших кроків свого перебування брати 
участь у таких конкурсах: «Авторська пісня та співана поезія молодих 
авторів та виконавців», «Буковинські пересмішники», «Дерево життя», 
«Рідна пісня», фестиваль «Народна хореографія», «Салби Буковини», 
«Співає родина», «Україночка» скликає друзів, «Чисті роси». 

Так, з 19 до 21 травня 2006 р. відбувся заключний етап обласного 
фестивалю дитячої та юнацької творчості «Чисті роси» в номінаціях: 
«Фольклорне мистецтво» (фольклорні колективи, фольклорні гурти), 
«Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво, художні ремесла», у 
якому взяли участь 16 фольклорних колективів, 25 фольклорних гуртів, 
65 конкурсантів у номінації «Образотворче та декоративно-ужиткове 
мистецтво, художні ремесла». Фестиваль охопив значну кількість 
фольклорних колективів та гуртів, які діяли при кожному навчальному 
закладі, що сприяло піднесенню патріотизму, бережливому ставленню 
до традицій та звичаїв.  

Фестиваль «Чисті роси» сприяв виявленню обдарованих дітей та 
молоді, подальшому розвитку їхніх талантів у мистецькому житті, 
підвищенню професійності і педагогічного рівня керівників дитячих та 
молодіжних художніх колективів. Щорічно обласний інститут 
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післядипломної педагогічної освіти видає матеріали конкурсу 
«Скарбниця Буковинської духовності» (упорядник – методист 
українознавства Т.А. Мінченко), де узагальнено кращий досвід роботи з 
дитячими та молодіжними фольклорними колективами та виконавцями. 
На високому рівні розвинуте фольклорне мистецтво у Вижницькому, 
Путильському, Сторожинецькому, Кельменецькому районах, 
м.Чернівцях. 

Значно зріс художній та естетичний рівень виставок декоративно-
прикладного та образотворчого мистецтва. 

У загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах області 
розвинута мережа гуртків декоративно-прикладного мистецтва. Майже 
6 200 школярів навчаються у 394 гуртках. Наприклад, у закладах освіти 
Сокирянського району набули поширення художня обробка соломи, 
гончарство, виготовлення гобеленів. У Кельменецькому – лозоплетіння, 
гончарство, Путильському, Сторожинецькому і Глибоцькому – художня 
обробка деревини, народна вишивка, ткацтво, художня кераміка. 

В обласному центрі естетичного виховання «Юність Буковини» 
працюють студії художньої вишивки, дизайну, архітектури і мистецтва, 
образотворчого мистецтва.  

Найкращих результатів досягла студія «Писанка» Яблуницької ЗОШ 
І-ІІ ступенів Путильського району, переможці І Всеукраїнського 
конкурсу «Воскресни, писанко», 2006 р. Неодноразовими переможцями 
Всеукраїнських конкурсів до Шевченківських свят є учні студій 
«Художня обробка соломи», «Гончарство» Новодністровського будинку 
дитячої творчості.  

Народне мистецтво вишивки набуло значного поширення у закладах 
освіти Вижницького, Кіцманського, Сторожинецького районів. 
Буковинське ткацтво збережено у Вижницькому, Глибоцькому і 
Сокирянському районах, а мистецтво кераміки – Кіцманському, 
Сторожинецькому.  

ХХІ століття – це освіта для людини. Її стрижень – розвиваюча, 
культуро-творча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка 
здатна до самоосвіти і саморозвитку, вміє критично мислити, 
опрацьовувати різноманітну інформацію, використовувати набуті знання 
і вміння для творчого розв’язання проблем, прагне змінити на краще 
своє життя і життя своєї країни. 

ХХІ століття – це час переходу до високотехнологічного 
інформаційного суспільства, у якому якість людського потенціалу, 
рівень освіченості і культури всього населення набувають вирішального 
значення для економічного і соціального поступу країни. Інтеграція і 
глобалізація соціальних, економічних і культурних процесів, які 
відбуваються у світі, перспективи розвитку Української держави на  
найближчі два десятиліття вимагають глибокого оновлення системи 
освіти, зумовлюють її випереджальний характер.   

Слабким місцем нашої школи є несформованість у частини її 
випускників належного рівня національної свідомості, достатньої 
життєвої компетентності, соціального розвитку. Недоліком 
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загальноосвітньої підготовки залишаються недостатні вміння учнів 
вільно використовувати здобуті знання для розв’язання практичних 
завдань, аналізу нестандартних ситуацій. Зміст шкільної освіти 
переобтяжений надмірним фактологічним матеріалом, містить відомості, 
які не мають суттєвої загальноосвітньої цінності, його склад і структура 
недостатньо враховують необхідність диференціації навчання залежно 
від нахилів, здібностей, життєвих планів школярів. Це гальмує 
різнобічний розвиток дітей, негативно впливає на стан їхнього здоров’я, 
мотивацію вміння. Усе це вимагає перегляду підходів до визначення 
мети і завдань шкільної освіти, формування її змісту, організації 
навчально-виховного процесу. 

У зв’язку з цим обласне управління освіти і науки 
облдержадміністрації та обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти розробили Концепцію відродження традицій народного мистецтва 
та вивчення народних художніх промислів (далі – Концепція) у закладах 
освіти Чернівецької області на виконання Закону України «Про загальну 
середню освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 16.11.2000 р. 
№ 1717 «Про перехід загальноосвітніх навчальних закладів на новий 
зміст та структуру і 12-річний термін навчання». Вона ґрунтується на 
основних положеннях Концепції загальної середньої освіти (12-річна 
школа) і спрямована на реалізацію Національної доктрини розвитку 
освіти, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 р. 
№ 347/20002 та вимог Указів Президента України від 04.07.2005 р. 
№ 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 
функціонування та розвитку освіти в Україні», від 06.06.20006 р. 
№ 481/2006 «Про заходи щодо відродження традиційного народного 
мистецтва та народних художніх промислів». 

У названих документах закладено нові підходи до організації 
вивчення у закладах освіти традиційних українських художніх 
промислів, сприяння у підтримці творчих особистостей як серед 
учительства, так і серед школярів, виховання засобами декоративно-
прикладного мистецтва.  

Основним завданням вивчення традицій народного мистецтва та 
народних художніх промислів ми бачимо виховання школяра як 
громадянина України, національно свідомої, вільної, демократичної, 
життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати 
самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних 
життєвих ситуаціях.  

З метою підвищення інтересу до історії української нації, її культури, 
побуту, утвердження у свідомості підростаючого покоління національної 
ідеї, формування потреби в шануванні та примноженні матеріальних і 
духовних цінностей свого народу до навчально-виховного процесу 
середніх та вищих навчальних закладів впроваджено з 1992 р. курс 
«Українознавство». В області активно розробляються концептуальні 
основи організації українознавчої роботи, які базуються на основі 
типових програм, створених за інтегративним принципом формування 
змісту програми колективу Науково-дослідного інституту 
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українознавства під керівництвом директора – академіка  
П.П.Кононенка. 

У педагогічних колективах області склався цікавий досвід здійснення 
національного, військово-патріотичного, морально-етичного виховання 
засобами українознавства як на уроках, так і в позакласній роботі.  

Українознавство як предмет має величезні можливості, проте його 
впровадження буде малоефективним, якщо не дотримуватися певних 
вимог. До них насамперед належать: високий рівень підготовки вчителів 
до викладання предмета, наявність матеріальної бази, реальні 
можливості навчального закладу щодо науково-методичного 
забезпечення оволодіння українознавством. 

На українознавство в початкових класах (1-4) відводиться пів години 
за рахунок варіативної частини робочого навчального плану (лист 
ОБЛУОН 2006р. «Про формування регіонального компонента 
варіативної складової робочих навчальних планів закладів освіти області 
на 2006/2007 н.р.»). 

У 5-11 кл. відводиться по 1 год на тиждень за рахунок варіативної 
складової робочого навчального плану (лист ОБЛУОН № 31/118 від 
19.05.1999 р.). 

Урок українознавства – це основна форма організації навчальних 
занять, що дає учням сукупність знань про український народ, його 
походження, розселення, історію, національну культуру, побут, сучасне 
життя. Він є безпосереднім продовженням і розвитком тих ідей, які несе 
в собі національна школа України. Жодна інша форма навчальної праці 
неспроможна повністю замінити урок, виконати його функції.  

Для полегшення викладання інтегративного курсу «Українознавство» 
за програмою-стандартом Науково-дослідного інституту українознавства 
МОН України творчою групою вчителів українознавства під 
керівництвом методиста українознавства ОІППО Т.А.Мінченко 
розроблено календарне планування, що дає можливість використання 
матеріалів рідного буковинського краю, поглиблювати знання учнів про 
визначні постаті земляків, заохочення їх до історичного, літературного 
краєзнавства, до збирання та запису уснопоетичних творів, які пов’язані 
з рідним краєм, розвивати навички науково-дослідницької роботи. 
Великий досвід викладання мають Банилівський, Іспаський ЗНЗ 
Вижницького району, Підзахаричівський, Довгопільський ЗНЗ 
Путильського району, Реваківський ЗНЗ Кіцманського району, 
Перковецький ЗНЗ Кельменецького району, Хотинський ЗНЗ, ЗНЗ № 1, 
15, 16, 28, 37, гімназія № 1, 5, ліцей № 2 м.Чернівців. 

Більш ніж 10-літня практична робота підтверджує спостереження про 
те, що надзвичайно цінними є уроки інтегрування українознавства з 
іншими предметами, зокрема, уроками художньої праці, музики, 
образотворчого мистецтва, живопису, риторики тощо. 

Учителі на уроках практикують елементи нестандартності, 
інсценізують обряди, вивчають забуті пісні, запрошують місцевих 
умільців, виконавців, збирачів народної мудрості, проводять уроки-
захисти рефератів, уроки-конкурси. Часто уроки проводять у 
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краєзнавчих музеях, кабінетах українознавства, обласному музеї 
етнографії, архітектури й побуту.  

Багато вчителів працюють над проблемою інтегрування 
українознавства з історією України, географією, українською мовою і 
літературою та іншими предметами. Змістовно і цікаво проводять такі 
уроки в Острицькому ЗНЗ Новоселицького району, Глибоцькому ЗНЗ 
(вчителі О.Г.Нандриш, Ю.С.Коваль). 

Доречно зауважити, що такі уроки відбуваються в місцевості, де 
переважно живе румуномовне населення. Слід відзначити, що у всіх 
школах з румунською мовою навчання викладається українознавство за 
авторською програмою Науково-дослідного інституту українознавства 
Міністерства освіти і науки України. 

Курс українознавства дає змогу учням шкіл з румунською мовою 
навчання прилучитися до надбань культури нашої країни, розширює 
їхній мовний кругозір. 

З огляду на нерівні можливості учнів шкіл з державною і 
недержавними мовами навчання у здобутті знань про Україну виникає 
потреба максимально використати тематико-змістовний курс 
українознавства завдяки глибокому знанню української мови.  

Приємно, що наші чернівецькі автори, зокрема професор 
Н.В. Гуйванюк, доцент В.О. Бузинська, методистом ОІППО 
С.С. Тодорюк видали підручник з української літератури для 6 класу за 
новою програмою для учнів 5-12 класів. Підручник рекомендований для 
учнів шкіл з мовами навчання меншин в Україні на українознавчій 
основі. Рекомендований Міністерством освіти і науки України, видано 
видавництвом «Світ» (м.Львів). 

Треба зазначити, що абсолютно виправданим компонентом 
українознавства є вивчення гуцульської спадщини у школах 
Путильського та Вижницького районів, які мають статус гірських. 

Управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації 
затвердило заходи щодо виконання Програми духовного відродження та 
збереження культурної спадщини гуцулів і бойків на період до 2009 р., у 
яких зазначається, що: 

1. Вивчення гуцульщинознавства у гуцульських школах Буковини 
проходить у системі засвоєння курсу "Українознавство". 
Українознавство практично викладається в кожній школі Путильщини та 
Вижниччини. 

2. У початковій базовій та середній школі Путильщини 
українознавство викладається в усіх школах, а саме у 175 класах. 3237 
учнів охоплено українознавством варіативної частини робочих 
навчальних планів. У школах Вижницького району в усіх класах 
вивчається українознавство. Цей предмет введено в розклад уроків і є 
обов’язковим. Тут гуцульщинознавство теж вивчають як складову 
частину українознавства. Практично в усіх школах цих районів ведеться 
викладання гуцульщинознавства, яке інтегровано з курсом 
"Українознавство". 
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3. З 1988 р. у школах Путильщини та Вижниччини використовуються 
елементи "Регіональної програми з гуцульщинознавства" за редакцією 
педагога-краєзнавця, заслуженого працівника освіти І.А. Пелипейко, 
рекомендації якої вчителі використовують при викладанні курсу 
"Українознавство". 

4. Розроблено методичні рекомендації щодо запровадження у 
навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів 
Вижницького та Путильського районів елементів гуцульщинознавства 
при вивченні учнями курсу "Українознавство". 

У жовтні 2005 р. з метою вирішення основного завдання 
інтегрованого курсу україно(гуцульщино)знавство на базі Путильського  
та Вижницького районів проведено семінар з українознавства на тему: 
«Україно(Гуцульщино)знавство у змісті, формах та методах навчання і 
виховання учнівської молоді».  

При районних методкабінетах створено методоб’єднання вчителів 
українознавства, які сприяють впровадженню різних форм і методів 
роботи з школярами, інтегрованих уроків, уроків-конференцій, уроків-
зустрічей, фольклорних свят. 

Вчителі при вивченні україно(гуцульщино)знавства ефективно 
використовують навчально-методичне забезпечення кімнат, музеїв 
духовної та матеріальної культури рідного краю. 

У практику роботи загальноосвітніх шкіл, ліцеїв і гімназій уведено 
підготовку і захист випускних творчих робіт (матур), тематично 
присвячених Гуцульщині, та реалізацію концепції Науково-дослідного 
інституту українознавства про школу-родину. 

У жовтні проведено традиційний зліт творчої учнівської молоді 
Гуцульщини. Переможців зльоту направлятимуть на навчання у 
Вижницький коледж, Косівський державний інститут прикладного і 
декоративного мистецтва. 

На уроках, позакласних заходах з україно(гуцульщино)знавства 
вчителі використовують такі посібники: "Хрестоматія з 
гуцульщинознавства" (П.Лосюк), "Гуцульська школа" (П. Лосюк), 
Ю. Федькович "Щоби знали руські діти" (О. Козьма), "Народні перекази, 
казки рідного краю" (М. Іванюк), Хрестоматія з гуцульського "Флояра" 
(І. Пелипейко), "Літературно-мистецька Вижниччина" част. 1, 2, 
(Ю. Петричук), "Гуцульщинознавство в українській національній школі" 
(П. Лосюк), "Народний музей – садиба Юрія Федьковича у Путилі" 
(Б. Лисак), "Гуцульщина літературна" (Н. Крет), "Буковинський журнал" 
(М. Лазарук), "Гуцули українських Карпат" (М. Лаврук), "Педагогічні 
джерела" (Ф.С. Том’юк, Г.М. Верещак). "Уроки українознавства в 
Чернівецькій області", "Скарбниця буковинської духовності" 
(Т. Мінченко), "Юні таланти гуцульського краю" (С. Ярема), "Вивчення 
творчості Юрія Федьковича в початкових класах" (М. Одинак, 
О. Мажар), науковий вісник «Українознавство в Чернівецькій області» 
(Т.А. Мінченко) та ін. 

Розробки кращих уроків учителів україно(гуцульщино)знавства 
увійшли до посібника "Українознавство в Чернівецькій області»; 
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методичні надбання з проведених позакласних заходів відтворення 
звичаїв, традицій та обрядів рідного краю – до посібника "Скарбниця 
буковинської духовності", упорядник Т.А. Мінченко. 

З метою підвищення розвитку та творчого потенціалу кожної дитини, 
реалізації нахилів і здібностей у різних сферах діяльності (ОІППО – 
Т.А.Мінченко) вивчено набутий досвід відділу освіти Путильської 
райдержадміністрації – Підзахаричівського навчально-виховного 
комплексу «Перлини Гуцульщини» – директор Ф.С. Том’юк, зокрема в 
організації історико-краєзнавчої роботи, що дає змогу вивчати і цілісно 
сприймати національний колорит рідного краю, всієї України. 

Районні відділи освіти вже у восьме провели шкільні та районні 
олімпіади з українознавства. Минулого навчального року вісім учнів цих 
районів стали переможцями і призерами обласної олімпіади з 
українознавства. 

В області щорічно проводиться конкурс звичаїв, традицій та обрядів, 
у якому І місце посів Мариничівський НВЗ, ІІ місце – Вижницький ЗНЗ 
І-ІІІ ступенів. 

При метод об’єднаннях учителів українознавства створено творчі 
колективи з підготовки та видання навчально-методичних посібників 
"Гуцульщинознавство на уроках української мови та літератури", 
"Гуцульщинознавство в позашкіллі". 

У 2004/2005 н.р. вивчався досвід з проблеми викладання 
українознавства у справі національного виховання засобами 
декоративно-прикладного та вжиткового мистецтва Вижницького ЗНЗ 
закладу-інтернату І – ІІІ ст. ім. Н.Яремчука (директор М.В. Герилюк). 
Досвід висвітлений у газеті "Директор школи" (видавництво "Шкільний 
світ"). При школі працює Мала дитяча художня академія. 

У листопаді на базі Міліївського ЗНЗ Вижницького району відбувся 
семінар учителів українознавства, заступників директорів шкіл з 
виховної роботи на тему: "Духовне виховання учнів на кращих 
прикладах творчих особистостей Гуцульщини", присвячений 115-річчю 
з дня народження поета Дмитра Загула. 

Вивчаємо і досвід вчительки Довгопільського ЗНЗ Путильського 
району С.С. Зюбак з проблеми "Використання елементів 
гуцульщинознавства на уроках українознавства". 

Заслуговує на увагу досвід роботи з курсу 
україно(гуцульщино)знавство педагогічних колективів Вижницького 
району. 

З метою збереження регіональної самобутності Гуцульщини, 
максимального наближення освіти до життя району, виховання учнів на 
кращих традиціях народної педагогіки, культури, мистецтва у 
Вижницькому районі з ініціативи ОІППО проведено семінар учителів 
українознавства «Гуцульщинознавство у змісті, формах, методах 
навчання і виховання учнівської молоді». 

При РМК створено методичне об’єднання вчителів українознавства, 
яке сприяє впровадженню різних форм і методів роботи із школярами. 
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У районі створено музеї-кімнати, кабінети українознавства, які 
використовують у навчально-виховному процесі. Так, уже 15 років на 
базі Мілієвського ЗНЗ І-ІІІ ст. вручають премії Д.Загула поетам, 
письменникам, літературознавцям, що сприяє пропаганді духовної 
культури рідного краю серед учнівської молоді. 

Відділ освіти, спільно з В.В. Лаппо, аспірантом кафедри теорії та 
методики дошкільної освіти Прикарпатського національного 
університету ім. Василя Стефаника впроваджує результати 
дисертаційного дослідження В.В.Лаппо на тему "Етнічна соціалізація 
старших дошкільників засобами гуцульської родинно-побутової 
культури" на базі Берегометського ДНЗ № 1, Виженського ДНЗ, 
Банилівського ДНЗ. 

Традиційними в районі стали зльоти творчої учнівської молоді 
Гуцульщини. 

На базі Вижницької школи-інтернату функціонує Мала дитяча 
художня академія, на базі якої учні школи навчаються в гуртках 
декоративно-прикладного мистецтва. 

Учні ЗНЗ району беруть активну участь у конкурсах науково-
дослідницьких робіт з українознавства. Так, учениця Вижницької ЗОШ 
І-ІІІ ст. зайняла І місце у Всеукраїнському конкурсі з історії літератури 
рідного краю з роботою по вивченню творчості Ю.Федьковича. Ця 
робота спонукала до проведення у II півріччі 2005/2006 н.р. районного 
конкурсу "Зачарований леґінь" у номінації "Література" (поезія 
Ю.Федьковича) та "Музика" (виконання гуцульської коломийки), у 
якому візьмуть участь юнаки віком від 11 до 17 років. 

Учні Іспаської ЗОШ І-ІІІ ст. під керівництвом учителя трудового 
навчання М.О.Корсун розробили соціальний проект "Калинові обереги" 
(декоратино-прикладне мистецтво у творчості народних умільців села 
Іспас). У зборі матеріалів про майстрів народної творчості села взяли 
участь 25 учнів школи. Матеріали оформлено у збірник "Майстри 
рідного краю" і систематизовано в електронному варіанті. Досвід 
Іспаської школи в цьому році впроваджено у всіх ЗНЗ району і в травні 
2006 р. відбувся творчий захист районного проекту "Калинові обереги". 

РМК та методичне об’єднання вчителів української мови та 
літератури працюють над створенням районного проекту "Поетичний 
міст Вижниччини" (вивчення та пропаганда літератури рідного краю). 

Узагальнено досвід роботи вчительки українознавства, поетеси 
С.Яреми, автора посібника "Юні таланти гуцульського краю", 10 
власних поетичних збірників. 

У всіх ЗНЗ району проведено передплату на 2006 р. на 
"Буковинський журнал" та журнал "Гуцульська школа". 

У листопаді 2005 р. відбулася VIII районна олімпіада з 
українознавства. 

Школа має реалізувати доленосне призначення української мови – 
бути основним і комунікативним, інформативним і культуротворчим  
засобом на всіх теренах держави. Саме через мову школа має здійснити 
найважливіше суспільне замовлення – виховати патріота, для якого 
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Україна була б «не хліб і кусень сала», а тим, чим є Франція для 
француза, Італія – для італійця, США – для американця: власною душею, 
початком і кінцем власної долі (Анатолій Мокренко). 

Я глибоко переконаний, що тільки осмисливши минуле, пізнавши 
витоки своєї культури, історії, побуту можна чіткіше зрозуміти 
сьогодення, усі його складні і драматичні зміни, уявити майбутнє.  

Педагогічні колективи Чернівецької області висловлюються за те, що 
курс українознавства має мати своє особливе місце в системі навчання і 
виховання дітей. Він має безперечне право на існування, не може 
зникнути з навчальних планів, уже довів свою користь дітям, не 
потребує реклами. Тим більше не може сьогодні виникати питання про 
те, що курс викреслити з навчальної практики чи зменшити години на 
його викладання. 

Навпаки, ми підтверджуємо, що українознавство тільки у варіативній 
складовій недостатньо для формування самосвідомості української 
дитини. Українознавство не має бути якимось фрагментарним, 
уривчастим, епізодичним і безсистемним курсом, викладом. Це має бути 
наскрізний курс від народження і аж до повноліття дитини. 

Хотілося б, щоб значні педагогічні набутки, спрямовані на вирішення 
проблем духовного відродження засобами українознавства, не були 
загублені у процесі чергової переорієнтації, пошуку нових пріоритетів 
виховної та освітньої роботи сучасної школи.  

Створені на основі положень Закону України «Про загальну середню 
освіту» та Концепції загальної середньої освіти (12-річна) обласні 
різноманітні регіональні програми, посібники і підручники з проблем 
навчання і виховання забезпечать сприятливі умови для розвитку 
особистості, формування підростаючих поколінь у дусі вірності 
заповітам батьків, дідів і прадідів, українському патріотизму, 
загальнолюдських цінностей. 

Регіональні концепції нашої області накреслюють перевірені віками 
шляхи пізнання ідейного, духовного багатства рідного народу, 
визначають основи розвитку вітчизняної національної педагогіки, 
сприяють утвердженню багатогранного самостійного державного життя 
України. Всебічне і глибоке творче використання здобутків 
національного виховання і педагогіки минулих епох створює той ґрунт, 
який максимально відповідає кардинальному завданню розвитку освіти в 
незалежній Україні – досягнень світового рівня.  
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Масаєв М.В., Лушкіна В.О. (Ялта) 

 
CУЧАСНІ АСПЕКТИ ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ  
В УКРАЇНІ У КОНТЕКСТІ ОСЯГНЕННЯ  
СТАНОВИЩА ВІТЧИЗНЯНОГО ДОСВІДУ 

 
У статті досліджуються сучасні аспекти філософії освіти в 

Україні у контексті осягнення становища вітчизняного досвіду. Автор 
переконаний, що зміст навчання повинен відображати все багатство 
раціональних знань людства, в тому числі і в духовній сфері. 

 
Актуальність роботи полягає в необхідності стимулювання та 

покрашення освіти в наші дні. Мета – перегляд сучасної освітньої 
діяльності, розвиток духовного життя суспільства початку ХХІ ст., 
сприйняття філософських ідей та концепцій, засвоєння їх у національній 
і духовній культурі.  

Згідно з метою розв'язуються наступні завдання: 
перегляд ряду характеристик, установлених норм освітньої 

діяльності;  
як треба підходити до викладання деяких предметів, особливо 

філософії, щоб вона розвивала духовне життя суспільства; 
як засвоїти філософські ідеї у національній і духовній культурі. 
Наприкінці ХХ ст. світ знову став майже невпізнанним. Його важко 

охопити єдиним, передбачити головні вектори розвитку, запропонувати 
превентивні освітньо-культурні інновації. Разом з тим, досить рельєфно 
проглядаються тенденції економічної глобалізації й антиглобалізації, 
ознак інформаційного суспільства і посилення взаємозалежності народів, 
утвердження демократичного порядку і ринкових перетворень у все 
більш широкому світовому просторі1. 

Характерною рисою духовного життя суспільства початку ХХІ ст. є 
безпрецедентний попит на освіту, зумовлений дедалі зростаючим 
усвідомленням її вирішального значення для подальшого соціально-
культурного й економічного розвитку такого майбутнього, у якому 
знання відіграватимуть вирішальну роль2. 

У наші дні будь-яка вища освіта у той чи інший спосіб забезпечує 
функції як світогляду, так і світоставлення. Саме тому в корпусі наук, 
навчальних дисциплін, педагогічних технологій та методів особливу 
роль відіграють світоглядні науки – насамперед філософія. Адже 
виникнувши як нерозчленоване синкретичне знання («епоха, що 
охоплена думкою»), філософія інваріантно зберігає можливості 
озброювати людину осмисленням світу як цілісного утворення, у якому 

                                           
1 Андрущенко В. Філософія розвитку освіти в пост-Болонському просторі // Вища 

освіта України. – 2006. – № 1. – С. 5. 
2 Пазенюк В. Гуманістичний принцип сучасної філософії освіти // Філософія освіти. – 

2005. – № 1. – С. 52. 
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гармонійно, узгоджено розташовані всі його складові (природа, 
суспільні артефакти, духовний, ціннісний світ особистості). Влучно з 
цього приводу зауважив Бертран Расел: «…яким є світ у найзагальніших 
рисах?» – питання, котрим ніяка наука, крім філософії не займалася, не 
займається і не буде займатися». Міжнародна комісія з освіти для 
ХХІ ст. «Освіта: прихований скарб» констатує, що новий освітній ідеал 
ґрунтується на вмінні розумно й виважено користуватися вже 
накопиченим суспільством знанням, здатності людини творчо його 
примножувати, спиратися на нього у своїй життєдіяльності1. 

Україна випробувала безліч проектів перебудови свого буття за всіма 
критеріями прогресу і впевнилась, що її прогрес стримує нині не тільки 
дефіцит планів і теорій економічного, політичного і культурного 
розвитку, застарілі технології і нестача коштів, а й дефіцит людей з 
необхідними і моральними якостями. Історичний попит на освічену, 
культурно розвинену людину, здатну взяти на себе компетентну 
відповідальність за нові напрями суспільного поступу, залишався поки 
що без належної відповіді. Україна, як, власне, і весь світ, перебуває в 
очікуванні нової епохи й одночасно намагається відшукати соціальну, 
економічну та науково-технологічну платформу виживання, нову 
парадигму підготовки людини до життя, яка б забезпечила не лише 
адаптивне ставлення до дійсності, а й розвиток самої дійсності 
відповідно до людських вимірів життя, продиктованих ідеалами ХХІ ст. 
Центром цієї парадигми є освіта, яка розвивається як відповідь на 
виклики цивілізації й одночасно на потреби людини знайти своє місце та 
можливості самореалізації у новому глобальному просторі. Освіта, її 
організація, напрями розвитку, зміст і навчальні технології знаходяться в 
епіцентрі дискусій, що розгорнулися нині в світовому інтелектуальному 
середовищі. Мова йде про опрацювання філософії освіти – освіти, яка б 
забезпечила комфортне існування людини у ХХІ ст.2 

Починаючи з Сократа європейська самосвідомість буквально 
надривалася, намагаючись забезпечити доброчинність індивіда його 
«ясним знанням» того, чим є добро, але з’ясувалося, що знаючи те, 
індивід здатен вчинити з точністю до навпаки». Особлива складність 
питання про взаємозв’язок позитивних та негативних інтенцій 
людського існування пов’язана з тією обставиною, зафіксованою 
засновником філософської антропології Максом Шелером, що «не існує 
людини як речі, – навіть як відносно константної речі»3. 

Існує реальна загроза того, що філософська освіта, важко 
пристосовуючись до змін пострадянського періоду, може стати жертвою 
елементарної, непродуманої адаптації по суті старої радянської системи 
освіти до вимог нового досвіду. Вже відчувається налаштованість на 

                                           
1 Там само. – С. 53. 
2 Андрущенко В. Філософія розвитку освіти в пост-Болонському просторі // Вища 

освіта України. –  2006. – № 1. – С. 6. 
3 Табачковський В. Проблеми педагогіки у світлі сучасної філософської антропології // 

Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 154. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІІ 
 

 88

різке скорочення годин для викладання філософських дисциплін на тлі 
загального зменшення у навчальному процесі соціальних і гуманітарних 
наук. 

Немає нічого дивного, що люди, далекі від філософії, але 
безпосередньо пов’язані із керівництвом освіти на різних шаблях і 
виховані свого часу на основах старої, ідеологічно орієнтованої 
філософії, вважали за потрібне якщо не позбавитися непотрібного 
«вантажу», то принаймні до максимуму скоротити наявні курси. Це 
породило вихолощене викладання «дивної пострадянської філософії, яка 
скоріше позначає свою присутність в освітньому процесі, ніж реально 
присутня в ньому. Як нам здається, філософія буде потерпати у вигляді 
жертви трансформаційних змін до тих пір, доки філософська 
громадськість і викладацький загал внутрішньо переналаштує себе на 
іншу установку, яку, зрештою, варто активно пропагувати й відстоювати 
в освітянському, науковому, освітньому середовищах1. 

Сприймання філософських ідей та концепцій і, що особливо важливо, 
закорінення їх у національну духовну культуру, значною мірою 
залежить від певних ментальних спрямувань самосвідомості народу. А 
це, у свою чергу, сприяє формуванню національно орієнтованої 
філософської думки. 

«Історія ціннісних орієнтацій, – зазначає Жак Ле Гофф, – це шлях, 
відмічений як стрибками вперед, так і відступами, розгалуженням та 
розривами. І все ж вона передбачає, що незважаючи на величезний тиск 
історичних структур і подій, людина як особистість та як член 
суспільства здатна вплинути на загальний поступ історії і визначити її 
долю. І в цьому величезну роль відіграють її цінності орієнтації, які вона 
визначає в процесі самоусвідомлення». Виразником же ціннісних 
орієнтацій «колективного несвідомого», є, насамперед, морально-
психологічні орієнтації і сфера ментальності, що найповніше 
відображена в усній народній творчості народу2. 

Світоглядно-психологічна спрямованість українців на поліфонізм у 
різні історичні епохи сповнювалася різним змістом. І все ж існувала 
певна єдність, незмінність, що виражалася в її ментальності, 
інтравертному (внутрішньому) спрямуванню. Започатковано це було ще 
в давні часи формування києворуської духовності, коли вперше виникло 
питання про специфіку руської державності та народу. 

Євангельська ідея про «нових людей» – християн, які, на відміну від 
іудеїв, сприймають не Закон, а Благодать, стає предметом роздумів 
митрополита Іларіона у славнозвісному творі «Слово про закон і 
благодать»: «І як навідав Бог людське єство, з’явилося безвісне та 
утаєне, і народилася благодать й істина»3. 

                                           
1 Лой А. Трансформація філософської освіти в контексті соціальних змін // Філософія 

освіти. – 2005. – № 1. – С. 168. 
2 Бичко А. Національні аспекти філософської освіти в Україні // Філософія освіти. – 

2005. – № 1. – С. 210-211 
3 Там само. – С. 213. 
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Тенденція до глобалізації суспільного розвитку, характеризується 
такими основними рисами: 

зближення націй, народів, держав, кроками до створення спільного 
економічного поля, інформаційного простору і т. п.; 

все більш тісним зближенням характеру суспільних відносин у різних 
країнах світу, залежністю значною мірою прогресу кожної країни від 
здатності спілкуватись із світом; 

небувалим раніше загостренням конкуренції між державами, куди 
потрапляють крім економічної й інші сфери, що надає процесу 
глобальних масштабів1. 

У ХХІ ст. освіта постала перед рядом історичних викликів: 
необхідність забезпечити високу функціональність людини в умовах, 

коли зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж 
зміна покоління людей; 

сформулювати на загальносуспільному й індивідуальному рівнях 
розуміння: людини як найвищої цінності, права кожного стати і 
залишатися самим собою відповідно до своїх природних здібностей, що 
лише й зможе забезпечити високий демократизм суспільства2. 

Ці та інші вимоги щодо освіти обумовлюють необхідність перегляду 
ряду звичних упродовж десятиліть і століть характеристик, 
установлених норм освітньої діяльності3. 

Таким чином, зміст навчання має відображати все багатство 
раціональних знань людства, у тому числі і в духовній сфері. І, 
безумовно, все більш актуалізується завдання забезпечити через систему 
окремих предметів цілісне бачення навколишнього світу. Зокрема, 
філософія в сучасній освіті відіграє найважливішу роль, бо вона є 
орієнтиром життєвого напряму («Яка в людини філософія, таке і життя». 
Декарт), способом засвоєння світу, культурним та духовним розвитком 
вищих цінностей та ідеалів людини. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття // Вища школа. – 2002. – № 6. – С. 9. 
2 Там само. – С. 11. 
3 Масаев М.В. Формирование парадигмального образа инновационной модели 

образования: Трудности и пути решения // Розвиток міжнародного співробітництва в галузі 
освіти у контексті Болонського процесу: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Ялта, 15-16 
березня 2006 р.). – Ялта: РВВ КГУ, 2006. – С. 85-88. 
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Довбня В.М. (Чернігів) 

 
ПРИНЦИП НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЇ  
ІДЕНТИЧНОСТІ У ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ  

ГРИГОРІЯ ВАЩЕНКА І СУЧАСНА  
СОЦІОКУЛЬТУРНА СИТУАЦІЯ 

 
У статті досліджується проблема національно-культурної 

ідентичності у філософсько-освітній концепції Г. Ващенка. 
Окреслюються основні контури сучасної соціокультурної ситуації. 
Автор доходить висновку, що український філософ-педагог, 
продовжуючи в нових умовах розробляти ідею національно-культурної 
ідентичності освіти, доводить її до розуміння архетипів національної 
культури, визначаючи останню як “живий дух”. 

 
Незважаючи на складність і неоднозначність процесів, що сьогодні 

відбуваються в Україні, головний їх напрямок пов'язаний із поступом 
українського суспільства до європейської цивілізації. На цьому шляху 
ми стикаємося з можливим як відтворенням, так і запереченням 
основних напрямів національно-культурного розвитку народів Західної 
Європи. Проте відродження й розвиток системи освіти, що спирається на 
націокультурну ідентичність, – неминучі. Історичний досвід показує, що 
будь-яка незалежна держава має не лише власну систему освіти, а й сама 
освіта відповідає національно-культурним традиціям того чи іншого 
народу. 

Загальна тенденція західноєвропейської філософсько-освітньої думки 
в тлумаченні питань націокультурної ідентичності освіти найбільш 
рельєфно проявилася на початку XIX ст. у “Промовах до німецької 
нації” Й.Г. Фіхте. Німецький філософ у 1807 р. в умовах окупації 
Німеччини Францією побачив у новій системі освіти засіб відродження 
німецького народу. Він висловив думку про те, що освіта не повинна 
бути просто освітою народу, вона має бути “своєрідною німецькою 
освітою”, відповідати духу німецького народу, випливати з самого його 
єства. 

В Україні ідеї-концепти щодо національно-культурної тотожності 
освіти й виховання висунули в XIX ст. М. Максимович, О. Потебня, 
М. Шашкевич, М. Костомаров, К. Ушинський, М. Драгоманов тощо. На 
початку XX ст. їх розвивають і доповнюють М. Грушевський, І. Франко, 
Леся Українка, М. Коцюбинський тощо, а пізніше до них долучається й 
Г. Ващенко. Сьогодні Г. Ващенко відомий насамперед як педагог. Проте 
аналіз творчого доробку вченого дає підстави стверджувати, що його 
також варто вважати одним із фундаторів української філософії освіти в 
її релігійній інтерпретації. 

Становлення Г. Ващенка як філософа-педагога відбувалося в умовах 
української національно-демократичної революції 1917-1921 рр. Він 
належав до національно-демократичного напряму в освіті, пов’язаного з 



 
Україна – освіта 

 

 91

іменами Б. Грінченка, А. Кримського, І. Огієнка, Я. Чепіги, 
Д. Дорошенка, С. Сірополка, І. Стешенка, С. Єфремова, С. Русової та ін. 
Проте щоб зрозуміти Г. Ващенка, слід ураховувати його праці, написані 
і в радянській Україні (20-30-ті рр.), і в період еміграції (друга половина 
40-х – 50-ті рр.). Як, до речі, й творчий доробок інших педагогів, які 
жили й працювали в добу панування марксистсько-ленінської філософії 
в Україні (А. Макаренко, В. Сухомлинський тощо). 

Переосмислення у постмодерністському ракурсі філософії освіти 
українських мислителів радянської епохи є вкрай необхідним. Ми їх 
нині навіть не часто цитуємо, але, цитуючи, робимо це не завжди вдало. 
Дуже рідко посилаємося на них як на авторитетних учених, не маємо 
чіткого уявлення про їхні філософсько-освітні ідеї. Як не парадоксально, 
але історія української філософсько-освітньої думки радянської доби й 
третьої хвилі еміграції, зокрема її національно-культурний аспект, у його 
дійсному значенні залишається маловивченою як у навчальному процесі, 
так і в ході наукових досліджень. 

Безперечно, має рацію популяризатор ідей Г. Ващенка професор 
О. Вишневський, коли пише: “…у постаті Г. Ващенка ми бачимо 
спадкоємця і продовжувача великого і багатовікового педагогічного 
досвіду українського народу і, зрештою, педагогічного досвіду 
європейського. З повним на це правом можемо стверджувати, що, хоча 
всі представники офіційної комуністичної педагогіки були вкорінені у 
свій час, жоден з них не має (і не міг мати) такого глибинного й 
органічного зв’язку з рідною землею, історією свого народу, 
християнсько-демократичною культурою Європи, як Г. Ващенко”1. Але 
це навряд чи можна вважати аргументом, що показує змістовний 
наявний бік творчого шляху Г. Ващенка. Адже спосіб його отримання – 
прихований або взагалі відсутній. Як писав Л. Февр: “Не дуже важко 
описати те, що бачиш, – набагато важче побачити те, що треба 
описати”2. Філософія освіти як галузь наукових досліджень дає 
можливість пояснити формування філософсько-освітньої думки 
мислителя, у даному випадку Г. Ващенка. Проте це пояснення робить 
очевидною проблему методу. 

У пропонованій статті здійснено спробу проаналізувати постановку 
й вирішення проблеми національно-культурної ідентичності у філософії 
освіти Г. Ващенка та її експлікації в сучасній соціокультурній ситуації. 
Головним об’єктом вивчення, отже, є філософсько-освітній процес в 
Україні XX – початку XXI ст. Предметом – філософсько-освітнє 
розуміння національно-культурної ідентичності Г. Ващенком. 

Враховуючи те, що для досягнення вказаної мети та виконання 
дослідницьких завдань недостатньо якогось одного методу, 
використовуються установки та принципи з різних методів, а саме: 

                                           
1 Вишневський О. Григорій Ващенко на тлі актуальних завдань сучасної української 

педагогіки (Етюди до системного аналізу) // Ващенко Григорій. Твори. Т. 4: Праці з 
педагогіки та психології. – К.: Школяр – Фада ЛТД, 2000. – С. 5. 

2 Февр Л. Бои за историю / Пер. с франц. – М.: Наука, 1991. – С. 15. 
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історичного, аналітичного, компаративного, діалектичного. Останній 
притаманний творам Г. Ващенка як діалог різних позицій, версій, що 
веде до узагальнень та наближає до істини. Спирається автор і на 
пригожинську спонтанно-синергетичну методологію, котра протягом 
двох останніх десятиріч здобуває все більше прихильників в Україні. 
Але основним методико-методологічним орієнтиром автору слугували 
праці українських учених останніх десятиліть. Насамперед це принцип 
національно-культурної типології філософського вирішення проблем 
людини та її освіти (А. Бичко, І. Бичко, П. Гнатенко, І. Зязюн, 
В. Капітон, П. Кононенко, В. Кремень, А. Лой, М. Попович, 
В. Шевченко, В. Шубін та ін.). 

Історично життєвий і творчий шлях Г. Ващенка припадає на добу 
модерну, другий її період (“некласичний” або “посткласичний”), для 
якого характерним є урізноманітнення методологічних стратегій. 
Можливо, саме тому філософсько-освітня концепція Г. Ващенка 
багатоступенева й має кілька рівнів. Але всю концепцію пронизує 
питання ідентичності як національної, так і культурної. 

Модерністське уявлення про націю як націоналізм створює 
національну ідентичність. Аналіз творчої спадщини Г. Ващенка дає нам 
змогу сформулювати такі найголовніші риси національної ідентичності: 
1) спільне походження, або спільність крові; 2) історична територія, або 
рідний край; 3) спільна мова; 4) громадська культура; 5) свідомість своєї 
окремішності1. Крім того, націю Г. Ващенко визначає як єдність 
поколінь сучасних, минулих і майбутніх, тобто як таку, що має певну 
історичну тяглість. Таке визначення нації розкриває всю складність 
абстрактної природи національної ідентичності, застосованої вченим. 
Іншими словами, національна ідентичність у Г. Ващенка за самою своєю 
суттю багатовимірна і він у жодній своїй праці не зводить її до одного 
елемента. 

Термін “націоналізм” в українського дослідника також уживається в 
кількох значеннях. По-перше, він означає процес формування та 
утвердження націй або національних держав. По-друге, – мову та 
символізм “нації” та їх роль. По-третє, ідеологію, у тому числі й 
культурну доктрину нації, волю нації, а також пропонує способи 
здійснення національних прагнень і волі. По-четверте, соціальний і 
політичний рух задля досягнення цілей нації й утвердження 
національної волі. По-п’яте, і це варто особливо підкреслити, свідомість 
належності до нації разом із почуваннями й прагненнями, спрямованими 
на її безпеку й процвітання. 

Останнє значення – національну свідомість або національну 
окремішність – Г. Ващенко виділяє серед інших. Він пише: “Націю 
творять спільність походження, або спільність крови, спільність 
території, спільна мова, спільна культура й традиції, свідомість своєї 
окремості. Кожен з цих чинників, може, за винятком останнього, не є 

                                           
1 Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – С. 97. 
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абсолютно необхідним, не є таким, без якого якась спільнота людей 
перестає бути нацією”1. 

Загалом уявлення Г. Ващенка про “центральну доктрину” нації 
можна сформулювати так: світ поділений на нації і кожна з них має 
власну індивідуальність, історію та долю; нація – джерело всієї 
політичної та соціальної влади, вірність нації стоїть вище від решти 
зобов’язань; люди мають ідентифікувати себе з нацією, якщо прагнуть 
свободи й самореалізації; щоб у світі запанували мир і справедливість, 
нації мають тішитися свободою й безпекою. Отже, Г. Ващенко ставить 
націю в центрі своїх філософсько-освітніх інтересів і його картина світу 
та філософсько-освітня концепція зорієнтовані на націю й її членів. 

Націоналістичні погляди Г. Ващенка, як одного з провідних 
представників української філософії освіти XX ст., безумовно, мають 
специфічні риси, котрі виразно проявляються при зіставленні їх з 
інтерпретацією нації марксистсько-ленінсько-сталінською філософією, 
ідеї якої посідали панівне становище в радянській Україні. У цьому 
зв’язку показовим є визначення нації в “канонічному”, тобто 
сталінському варіанті: “Нація є стійка спільнота людей, що історично 
склалася і виникла на базі спільності мови, території, економічного 
життя і психічного складу, що виявляється в спільності культури”2. 
Підкреслимо, що така риса нації, як “психічний склад” так і не знайшла 
свого розкриття в численних публікаціях із національного питання 
радянських дослідників на відміну, наприклад, від концепту “нова 
історична спільність – радянський народ”. Більше того, в ім’я світового 
прогресу нації були оголошені анахронізмами й заявлено, що ні націй, ні 
національного питання в СРСР не існує, бо воно успішно вирішене 
КПРС. 

Нація в концепції української філософії першої третини XX ст. 
розглядалася як основоположна реально існуюча субстанція, спроможна 
нормально жити тільки в обстановці державності. Тому й розроблялася 
ідея відродження, консолідації й одержавлення української нації 
насамперед у працях Ю. Бачинського, М. Грушевського, І. Огієнка, 
А. Волошина, Д. Донцова, С. Петлюри, В. Винниченка, 
М. Міхновського, О. Борковського, А. Шептицького та ін. 

Навпаки, марксистсько-ленінська філософія, а, отже, і більшовицька 
партія відстоювали ідеали космополітичні або легко замасковані під 
інтернаціоналізм. Але марксистський інтернаціоналізм, з точки зору 
Г. Ващенка, є утопія, причому утопія протиприродна і протиісторична. 
Реалізація цієї утопії супроводжувалася в СРСР насильством і терором. І 
тут уже справа не в перекрученні й вульгаризації марксизму, а в самій 
антиприродній суті марксизму-ленінізму. Г. Ващенко переконаний у 
тому, що “як жодна людина добровільно не відмовиться від своєї 
особистости, так жодний нарід не відмовиться від своїх традицій, свого 

                                           
1 Там само. – С. 97. 
2 Сталін Й.В. Марксизм і національне питання. – К.: Держполітвидав, 1950. – С. 24. 
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побуту, свого світогляду. А все, що здобувається насильством, є 
скороминуле. Нарід не може з ним примиритися, при першій нагоді буде 
боротись з ним, поки не виборе собі національної свободи”1. 

Г. Ващенко, спираючись на українську філософську думку, 
акцентував не на космополітичних ідеях, а на ідеях національно-
культурної ідентичності, національного характеру, волі як філософській 
категорії. Відтак, аналізуючи проблемні питання освіти й виховання 
української молоді, він приходить до висновку про необхідність 
формування “ідеалу вольової, характеристичної людини”2. Нещастя 
українців пояснює саме втратою з боку громадян вольової й характерної 
сконцентрованості на меті та засобах її досягнення, а причиною називає 
зникнення історичної пам’яті. “Живучи під владою чужинців, – зазначає 
Г. Ващенко, – не маючи можливості розвивати свою власну культуру, 
одержуючи освіту і виховання в чужій школі, народи поступово 
забувають своє минуле, засвоюють чужу культуру і мову. Це фактично 
означає не тільки занепад нації, а навіть смерть для нації тих, хто забув її 
традиції. А коли таке забуття охоплює цілий народ, то це означає його 
національну смерть. Тоді народ розчиняється у пануючій нації”3. 

Варто відзначити, що у вирішенні питань націокультурної 
ідентичності освіти, Г. Ващенко орієнтується, зокрема, на міркування 
І. Франка, твори якого він високо цінував. Так, І. Франко у своїй 
фундаментальній праці “Що таке поступ?” характеризує епоху націй як 
органічний щабель вселюдського поступу, котрий тісно пов'язаний із 
реально-життєвою та трансцендентною природою космічного руху. 
Тому нація, з точки зору І. Франка, є найбільш відповідною формою 
саморозгортання безмежного й багатоманітного світу. Але український 
мислитель прозорливо застерігав, що пропонований радикал-
соціалістами безнаціональний лад призведе до небаченого насильства, 
терору й свавілля. “Все, що йде поза рами нації, – стверджує І. Франко в 
праці “Поза межами можливого”, – се або фарисейство людей, що 
інтернаціональними ідеалами раді би прикрити свої змагання до 
панування одної нації над другою, або хоробливий сентименталізм 
фантастів, що раді би широкими “вселюдськими” фразами покрити своє 
духове відчуження від рідної нації”4. 

Разом з тим націоналізм, в основі якого перебуває вчення про те, що 
“нація є найважливішим поняттям і центральною цінністю”, 
Г. Ващенко не ототожнював з нацією як “найважливішою цінністю” та 
нацією як “найвищою та абсолютною цінністю”. Абсолютизація нації 
йому не була властива. Крім того, націоналізм варто відрізняти від 

                                           
1 Ващенко Г. Виховання волі і характеру. Підруч. для педагогів. – К.: Школяр, 1999. – 

С. 294-295. 
2 Там само. – С. 197. 
3 Ващенко Г. Хвороби в галузі національної пам’яті // Твори. Т. 5: Хвороби в галузі 

національної пам’яті. – К.: Школяр – Фада ЛТД, 2000. – С. 10. 
4 Франко І. Поза межами можливого // Націоналізм. Антологія. – К.: Смолоскип, 2000. 

– С. 170. 



 
Україна – освіта 

 

 95

етноцентризму, основу якого утворює теорія рівноправності й 
рівноцінності того чи іншого народу серед інших народів світу. 
Етноцентризм базується на ідеї самодостатності й рівності всіх народів у 
їхніх взаєминах. Націоналізм Г. Ващенка тяжіє саме до етноцетризму, 
але етноцентризму в його релігійний інтерпретації: “…наша молодь, 
стоячи на засадах християнства, не мусить замикатися лише в коло 
вузьконаціональних інтересів. Плекаючи свої кращі національні 
традиції, борячись за свою самостійну державу, українська молодь разом 
з тим мусить не тільки плекати загальнолюдські ідеали, а й активно 
боротись за них, ставлячи за мету реалізацію Царства Божого на землі як 
ступіня до Царства Божого на небі”1. 

Г. Ващенко, можна загалом констатувати, виходив із того, що 
педагогіка, а отже, і філософія освіти, повинні відповідати на конкретні 
проблеми даного часу й певного народу. Тому його філософсько-освітні 
інтенції зосереджені на конструюванні української національно 
орієнтованої системи освіти, доводячи її розгляд до розуміння архетипів 
національної культури як фундаментальних світоглядних основ освіти. У 
цьому зв’язку доречно зазначити, що “архетип національної культури, – 
як вважає сучасний український дослідник Н. Хамітов, – є світоглядною 
основою, на якій базується культурно значима творчість будь-якого 
представника нації, а також її переживання”2. Ясна річ, що це повною 
мірою стосується й репрезентанта української культури Г. Ващенка. 

Водночас слід зауважити: в архетипі національної культури 
промовляє загальнолюдське. Причому “…загальнолюдське існує 
насправді у конкретних постатях національних чи епохальних… типів, 
формування яких зумовлене національними та епохальними 
(“історичночасовими”) психічними структурами”3. Творчість Г. Ващенка 
наповнена філософським дискурсом, тобто способом такого 
світорозуміння та світовідчуття, що в етнонаціональному знаходить свій 
вияв загальнолюдське, а в загальнолюдському – етнонаціональне. 

Непотрібно, мабуть, особливо доводити, що політика 
денаціоналізації культури загалом і освіти зокрема, котра проводилася 
партійно-урядовими колами СРСР, отже, й УРСР, зумовлювала 
духовний колапс, розпад цілісності особистості, гармонії 
світосприйняття та світовідчуття, за якими неодмінно йшли 
деморалізація й руйнація державно-політичних структур. Розумів це й 
Г. Ващенко. Тому він і прогнозував розпад СРСР як надприродного 
геополітичного утворення, а отже, і відродження національної школи4. 

                                           
1 Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – С. 190. 
2 Хамітов Н. Людина і народ: етноантропологія // Філософія: світ людини. Курс 

лекцій. – К.: Либідь, 2003. – С. 302. 
3 Кульчицький О. Основи філософії і філософічних наук. – Мюнхен; Львів, 1995. – 

С.146-147. 
4 Ващенко Г. Проект системи освіти в самостійній Україні // Твори. Т. 4: Праці з 

педагогіки та психології. – К.: Школяр – Фада ЛТД, 2003. – С. 30. 
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Проблема національної моделі школи особливо актуалізується в добу 
національно-визвольних змагань 1917-19-21 рр., а тому цілком 
закономірно націоналізм Г. Ващенка охоплює не лише культурно-
соціальне бачення цієї проблеми, а й безпосередньо торкається царини 
політики. Своє завдання він убачав в обґрунтуванні в нових історичних 
умовах необхідності побудови в Україні національно зорієнтованої 
системи освіти. Але те, що Г. Ващенко розумів під національно-
культурною ідентичністю освіти, охоплює і культурну, і політичну 
ідентичність, властиве як політичній спільноті, так і культурній. Це 
думка дуже важлива, оскільки означає, що будь-яка спроба побудувати 
національно зорієнтовану систему освіти має спиратися не лише на 
національну ідентичність, а й на політичну. 

Водночас тут криється й політичний підтекст із політичними 
наслідками, який розгортався за життя Г. Ващенка. Річ про те, що 
політика національної ідентичності ускладнена дуалізмом уявлення про 
націю, тобто існуванням як територіального типу політичної нації, так і 
етнічного. Кожен тип передбачав свою модель політичної ідентичності 
та спільноти й відповідної системи освіти. 

Аналізуючи філософсько-освітню концепцію Г. Ващенка, варто 
враховувати й ту обставину, що її автор майже 40 років жив в Україні, 
яка була колонією Російської імперії. Це був по суті період так званого 
“офіційного” та “інституційного націоналізму” [Е. Сміт], коли з метою 
зміцнення царської влади й перетворення підвладних народів, передусім 
українського, у компактну націю правлячий режим намагався 
асимілювати й русифікувати етнічні меншості, використовуючи освітню 
програму націоналізму, що спиралася на православ’я. Задля цього влада 
насаджувала за допомогою системи освіти офіційні ідеї й уявлення про 
націю, яких кожен мав дотримуватись і які відкидали розвиток будь-
яких інших ідей, символів та уявлень. 

Звичайно, Г. Ващенко бачив і розумів, що імперський шлях та його 
програма офіційного націоналізму можуть мати лише тимчасовий успіх. 
Спроби русифікації значної частини населення Російської держави і його 
асиміляції через насадження російської культури та православ’я були 
вражаючими. Разом з тим ширшала прірва між володарями і підданими в 
межах російського етнічного ядра, що, врешті-решт, і стало однією з 
головних причин Лютневої революції, а потім більшовицького 
жовтневого перевороту 1917 р. 

Проте нам у даному разі важливо підкреслити лише той факт, не 
вдаючись до детального обґрунтування, що марксистсько-ленінський 
або “пролетарський” варіант обернення царської Росії на федерацію 
радянських республік також у своїй основі носив імперський характер. 
Більше того, в окремі найскладніші періоди існування СРСР мало місце 
часткове повернення до традиційної, навіть релігійної спадщини 
великоросійського націоналізму. Особливо виразно це проявилося в 
роки громадянської війни, побудови “соціалізму в одній країні”, а надто 
в лихоліття війни з нацистами. 
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Разом з тим введення в УРСР загальної освіти стало одним із 
основних засобів зростання національної свідомості, особливо в період 
українізації. Могутній рух українізації Москві довелося підтримати, але 
це був тактичний хід для заспокоєння розбурханої енергії широких 
народних мас, засіб для прикриття декларативної тези В. Леніна про 
право націй на самовизначення аж до повного відокремлення. 
Стратегічна ж мета більшовиків у національному питанні була дещо 
іншою й виражалася формулою, котра вписувалася в контекст 
“пролетарського інтернаціоналізму”. У цьому зв’язку слушною, на наш 
погляд, є думка П. Кононенка про те, що “українізація була феноменом 
неоднозначним: справжню її розпочала УНР як процес відродження 
української нації, держави, мови, культури, освіти, науки, як 
обов’язкових умов формування та розвитку громадянського суспільства, 
його найвищої цінності – української людини. Імперський 
“інтернаціоналізм” грубо й жорстоко, терористично обірвав той 
висхідний цивілізаційно-культурний, гуманістичний процес”1. 

Саме під впливом українізації й постала складна й багатопланова 
праця  
Г. Ващенка “Загальні методи навчання”, у якій автор як філософ-педагог, 
вирішував три завдання: інформаційне, методологічне й методичне. По-
перше, знайомив педагогічну громадськість із змістом фундаментальних 
теорій освіти й виховання. По-друге, розкривав закономірності їх 
побудови. По-третє, демонстрував метод комплексного (історико-
логічного) філософсько-освітнього дослідження. Сутність останнього 
полягає в осмисленні актуальної освітньої проблематики, виокремленої в 
процесі історико-філософського аналізу сучасної йому педагогічної 
літератури й власного педагогічного досвіду, через призму як 
української національно-культурної філософсько-освітньої традиції, так 
і зарубіжної філософсько-освітньої спадщини. Висвітлюючи зміст 
філософсько-освітніх концепцій Сократа, Платона, Арістотеля, 
Я.А. Коменського, Д. Локка, Ф. Бекона, Й. Г. Песталоцці, Ж-Ж. Руссо, 
Г.В.Ф. Гегеля, Ф. Дістервега, Й. Гербарта, Д. Дьюї, М. Монтессорі, 
Л. Толстого тощо, Г. Ващенко, не нав’язуючи читачу власних принципів 
і переконань, разом з тим постійно підкреслює гуманістичну 
спрямованість української філософсько-освітньої думки (Володимир 
Мономах, П. Русин, Ю. Дрогобич, Ф. Прокопович, Г. Сковорода, 
М. Гоголь, О. Потебня, К. Ушинський, П. Юркевич, Т. Шевченко, Леся 
Українка, І. Франко, М. Грушевський та ін.), багату національно-
культурну традицію українського народу в питаннях освіти й виховання. 

Враховуючи соціокультурну ситуацію (відсутність Української 
держави, неусвідомлення значною частиною українців своєї 
національної окремішності), Г. Ващенко обґрунтовує думку про 
пріоритетність національного виховання молоді. Це, зокрема, означало, 

                                           
1 Кононенко П.П. Національна ідея, нація, націоналізм: Монографія. – К.: Міленіум, 

2005. – С. 260-261. 
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що в української молоді слід виховувати свідомість своєї національної 
окремішності, тобто свого національного “я”. “Кожен українець, – 
наполягає Г. Ващенко, – мусить бути свідомим того, що він є член 
великої нації, яка своїми фізичними та психічними властивостями 
відрізняється від інших народів і має своє національне покликання”1.  

Можна загалом твердити про те, що філософсько-освітній процес у 
радянській Україні в основному здійснювався в рамках історичного 
матеріалізму. Останній інтерпретувався як складова частина 
марксистсько-ленінської філософії й водночас як загальна соціологічна 
теорія, наука про загальні й специфічні закони функціонування та 
розвитку суспільно-економічних формацій. Будь-які відходи від 
основного принципу жорстко каралися. Хоча варто відзначити, що 
значна частина українських учених, до яких безумовно належав і 
Г. Ващенко, намагалася методологічно бути на рівні західноєвропейської 
філософії освіти XX ст., у той час як діалектико-матеріалістична 
методологія вимагала використання виробленого ще середньовічною 
схоластикою принципу тотожності мислення і буття. Зазначений 
принцип, що є основоположним в офіційній католицькій філософії, 
набуває засадничого і в марксистсько-ленінській філософії. 

Розуміння Г. Ващенком людського роду (узагальнено людини) як 
граничної й засадничої підстави світобуття і водночас як істоти, 
створеної за “образом і подобою Бога”, означало для нього й те, що 
проблеми освіти та виховання людини неможливо вирішувати без віри в 
Бога. Тому Г. Ващенко у своїх філософсько-освітніх працях значну увагу 
приділяє місцю та ролі в житті людини релігії. Надзвичайно важливим і 
складним при розбудові системи освіти традиційно вважається питання 
про викладання релігії. Співставляючи вирішення цієї проблеми в УРСР, 
СРСР загалом і на Заході, український дослідник піддавав політику 
правлячого радянського режиму щодо церкви нищівній критиці. 

Мовимо про це й тому, що Г. Ващенко, як репрезентант української 
національної культури своєю творчістю сприяв розвитку на початку 
кризи індустріального суспільства модерних філософсько-освітніх ідей. 
Однією з них було намагання дати нове дихання філософсько-
теологічній ідеї національної освіти. До вирішення цього питання 
український філософ-педагог підійшов достатньо широко. Так, він 
досить переконливо намагається довести, що віра в Бога в тій чи іншій 
формі притаманна людині. Навіть невіруюча людина, вважав 
Г. Ващенко, має ідею Бога. При цьому віру в Бога розглядав як віру в 
Абсолютну Правду і Добро. У праці “Виховний ідеал” Г. Ващенко, 
аналізуючи онтологічний, космологічний та моральний докази буття 
Божого, обґрунтовує християнський ідеал людини. Три основні 
доброчинності лежать в основі цього ідеалу: віра, надія, любов. Усі вони 
органічно пов’язані між собою й не можуть існувати одна без одної. 

                                           
1 Ващенко Г. Завдання національного виховання української молоді // Твори. Т. 5: 

Хвороби в галузі національної пам’яті. – К.: Школяр – Фада ЛТД, 2000. – С. 172. 
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Основою й початком їх, на думку Г. Ващенка, є все-таки віра, але віра 
може хитатися, занепадати й навіть переходити в безвір’я. Тому не 
випадково віру український мислитель розглядає, передовсім, як 
доброчинність. 

У контексті християнського вчення про людину розв’язує Г. Ващенко 
й питання про її освіту, в т.ч. релігійну. Так, праця “Проект системи 
освіти в самостійній Україні” містить положення про те, що релігію 
потрібно включити в шкільний навчальний план як обов’язкову 
дисципліну. Але враховуючи наявність в Україні різних релігійних 
конфесій, Г. Ващенко вважав, що “ викладання у школі релігії мусить 
бути організоване так, щоб були задоволені потреби всіх існуючих у 
даній місцевості віровизнань. При викладанні релігії слід стояти на 
засадах толерантності і пошани як до своїх, так і до чужих релігійних 
традицій”1. 

Загалом наукова спадщина Г. Ващенка представлена кількома 
працями, присвячених дослідженню релігії, що засвідчує визнання ним 
важливості релігії в українському націокультурному житті. Але він не є 
містиком і досить скептичний щодо догматичного змісту релігії як 
католицької, так і православної. Релігія цікавила Г. Ващенка як 
особливий стан суспільної психіки, важливий чинник формування 
націокультурної ідентичності. 

Особливу роль в освіті й вихованні людини відіграє культура, без 
культури не може бути поступу в жодній царині життя. Історія людства, 
на думку Г. Ващенка, розвивається в двох напрямах: диференціації й 
інтеграції, а саме в напрямі розвитку окремих націй з їх оригінальною 
культурою і в напрямі об’єднання їх з метою мирного співжиття та 
захисту своїх держав від спільних ворогів. 

Звертаючись до питань культурної творчості, доцільно зазначити, що 
Г. Ващенко націю порівнює з особистістю. Очевидно, він мав на увазі те, 
що творчість кожної людини є виявом її оригінальних властивостей і 
здібностей. Але такий вияв, на погляд Г. Ващенка, можливий лише тоді, 
коли людина вільна, коли її оригінальність найменш обмежена. “Раб або 
людина, – пише вчений, – психіка якої формувалася за якимось спільним 
для багатьох стандартом, творити не може. Так само не може розкрити 
своїх творчих сил і нарід, позбавлений національного обличчя”2. 

Загалом український мислитель всесвітню культуру розглядав як 
наслідок творчості багатьох народів світу. Всесвітню культуру він 
порівнював зі скарбницею, у яку кожний народ вкладає своє надбання, 
відповідно до своїх здібностей і національних властивостей. Цим він 
пояснював різноманітність і багатство “вселюдської культури”. Справді, 
найталановитіший народ не міг би створити того, що створили своїми 
зусиллями численні народи світу. 

                                           
1 Ващенко Г. Проект системи освіти в самостійній Україні // Твори. Т. 4: Праці з 

педагогіки та психології. – К.: Школяр – Фада ЛТД, 2003. – С. 61. 
2 Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – C. 99. 
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Але Г. Ващенко розумів, що для всесвітньої культури має значення 
не тільки творчість високоталановитих, всебічно обдарованих, великих 
народів (такими він вважав були давні греки), а й народів малих (до 
таких зараховував ескімосів), оскільки вони мають щось оригінальне, що 
відбиває багатогранність людського духу. 

Зауважимо, що Г. Ващенко виходив із того, що поступ людства й 
окремих націй можливий лише тому, що молодші покоління отримують 
від старших певні здобутки культури. Через це молодим поколінням не 
треба започатковувати культурний рух: їм залишається продовжувати й 
удосконалювати те, що вже здобули попередники1. 

Так формувалося уявлення, згідно з яким природний (при-роді) шлях 
розвитку людства, що може привести до “світлого майбутнього”, 
полягає в тому, що кожна нація живе самостійним державним і 
культурним життям, вільно розвиваючи й виявляючи свої творчі 
здібності й прагнучи мирного співробітництва з іншими народами світу. 
Тому цілком логічною є думка Г. Ващенка про необхідність розбудови 
національного й культурного життя й боротьби українського народу за 
свою самостійну Українську державу, котра буде побудована на засадах, 
що забезпечать розвиток його “духової і матеріальної культури”2. 

Культура того чи іншого народу творить контекст, основу сенсу, з 
яким той чи інший індивід ідентифікує себе, пов’язує прийняття певного 
рішення. Варто підкреслити, що національно-культурна 
констетуальність у філософсько-освітній концепції Г. Ващенка посідає 
вагоме місце поряд з такими вартостями, як соціокультурна та 
глобальна. 

Втрата національно-культурного контексту освіти особливо гостро 
починає відчуватися в радянську добу з кінця 20-х – початку 30-х рр., 
коли насаджувалася нова система цінностей, якою мали керуватися всі 
“радянські люди” як будівники нового комуністичного суспільства. Саме 
радянська система цінностей мала виступити тим ідеалом, який у своїй 
основі мав технократичний характер. Ця технократична спрямованість 
являла небезпеку того, що культурна парадигма, національно-
культурний контекст освіти замінювався класовими, технічними, 
частковими цінностями. Радянська модель класових, технократичних 
цінностей виявилася мало прийнятною моделлю національно-
культурного контексту. 

Річ у тім, що з позицій цих цінностей не можна повною мірою 
осягнути всі зміни націокультурних зв’язків, тим більше якщо 
пояснювати культурну ідентичність із казуально-аналітичної точки зору. 
Адже думка В. Леніна про те, що “комуністом стати можна лише тоді, 
коли збагатиш свою пам'ять знаннями всіх тих багатств, які виробило 

                                           
1 Там само. – С. 101. 
2 Ващенко Г. Проти головного ворога (До основних завдань української молоді в 

еміграції) // Твори. Т. 5: Хвороби в галузі національної пам’яті. – К.: Школяр – Фада ЛТД, 
2000. – С. 168. 
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людство”1 об’єктивовується в такому досить тривіальному положенні: 
“якщо…, то”: якщо все пізнаєш, то тоді можна кимось стати. Але 
твердження: коли ми ще не все ще знаємо, вже є неприпустимим, 
оскільки людина протягом усього свого життя не все знає й не все може 
пізнати, як утім і твердження, що людську пам'ять можна збагатити 
знаннями культури всього людства. 

Доцільно мати на увазі й філософсько-антропологічну інтерпретацію 
людини Г. Ващенком. Людину насамперед він уявляв як цілісну істоту, 
буття якої відбувається в цілісному світі. Виходячи з цього 
принципового положення, будувалася й філософсько-освітня концепція. 
Але радянська модель освіти майже не давала можливості людині 
орієнтуватися в світі, оскільки культура не утворювала єдиної 
усвідомленої історії, а життя людини, що дедалі все більше розривалося 
на окремі фрагменти, втрачало цілісність, не пов’язувалося з 
національним річищем культури. Кинувши гасло “культура національна 
за формою і соціалістична за змістом”, ВКП(б) фактично душила 
розвиток національних культур, передовсім української. Як пише 
Г. Ващенко: “Із українських письменників вони визнавали тільки 
Шевченка, і то перекрутивши, спотворивши його. Всякий прояв 
національної свідомості більшовики з перших років революції жорстоко 
переслідували”2. 

Отже, система екзистенційних смислів української людини зазнавала 
докорінної трансформації. Старі національно-культурні смисли 
втрачалися, нові перебували в стадії формування. Вакуум, що 
утворювався, затягував, ставив на місце несформованих смисложиттєвих 
цінностей подвійну, потрійну мораль. Щоб вижити, людина змушена 
була одне говорити в колі сім’ї й зовсім інше в публічних місцях. 
Комуністична мораль, що її репрезентували більшовики, нерідко 
сприймалася українською людиною як “утрата всього святого”. Вакуум 
у сфері суспільної свідомості заповнювався не екзистенційними 
цінностями людського буття, а сурогатними його формами. 

Загалом проблема смислу особливо гостро виникає в перехідні 
періоди. В Україні 20-30-х рр. XX ст. криза націокультурної 
ідентичності, на погляд Г. Ващенка, була викликана різкою 
переорієнтацією з духовних на матеріальні цінності. Крім того, значна 
частина українського суспільства зазнала жорстоких репресій і була 
здеморалізована, хоча варто сказати, що невелика частка представників 
української філософсько-освітньої думки все ж таки ніколи не 
зраджувала національним ідеалам. Проте загальна соціокультурна 
ситуація не сприяла формуванню української національної свідомості, 
українське державно-політичне й національно-культурне відродження 
наприкінці 20-х рр. закінчилося. 

                                           
1 Ленин В.И. Задачи союзов молодежи // Избранные произведения: В 3-х т. – М.: 

Политиздат, 1980. – Т. 3. – С. 412. 
2 Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – С. 27. 
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Втрата культурної констетуальності та втрата індивідом своєї 
національної ідентичності, на думку Г. Ващенка, тісно пов’язані між 
собою. Справді, індивід як внутрішньо цілісна натура може 
реалізуватися, досягти успіху, коли відповідно до своїх якостей 
потрапляє не лише в один потік із певними умовами даного суспільства, 
а й перебуває в тісному зв’язку з національною системою культури. За 
радянської доби в українській культурі поглиблюється тенденція відриву 
розвитку індивіда від загальносвітових культурних процесів. 
Марксистсько-ленінсько-сталінська філософія розчиняла розвиток 
індивіда в розвитку об’єктивних закономірностей культури. 

Контекст культури, цілісність життєвого світу докорінно 
змінювалися. Ці зміни набирали форми простих кількісних перетворень 
чи лінійної прогресії в галузі техніки. Політика індустріалізації, що 
почала здійснюватися в СРСР наприкінці 20-х – початку 30-х рр., 
потребувала підготовки технічних кадрів. Тому цілком закономірно 
Й. Сталін, виступаючи на VIII з’їзді комсомолу в 1928 р., кинув гасло 
про підготовку керівників промисловості з робітничої молоді. 
Характерною прикметою перших радянських п’ятирічок стало 
будівництво сотень, тисяч нових підприємств, які партійні філософи 
назвали “вогнями комунізму”. Та радянський варіант індустріалізації був 
не чим іншим як технічним удосконаленням, тобто одним із видів 
лінійної прогресії. Технічне вдосконалення, що здійснювалося в СРСР, 
спрямовувалося не на розширення інтеграційних процесів із світовою 
економікою, а на розширення можливостей для здійснення намірів щодо 
побудови комунізму “в одній окремо взятій країні”. 

Історія СРСР засвідчує, що саме модель лінійної прогресії була 
покладена в основу його розвитку. Ця модель технічного розвитку 
здійснювалася з Москви “до самих до окраїн”, а, отже, і в Україні. 
Проведення індустріалізації в СРСР показало, як за допомогою 
ізольованого методу Україна продовжує вириватися з цілісності світової 
культури. При цьому не береться до уваги тотальність світу та його 
культурні взаємозв’язки. 

Водночас історія розвитку й розпаду СРСР є ще одним свідченням 
того, що реалізація ізольованих намірів та взаємозв’язків при 
використанні технічних методів та моделей призводить лише до деяких 
часткових вирішень проблем, не вирішуючи питання по суті. Нові 
труднощі наростали й поглиблювалися, оскільки культурні 
взаємозв’язки – це не лише технічна інтеграція, а насамперед живий 
культурний контекст. Радянська модель комуністичного суспільства, яке 
намагалася більшовицька партія збудувати будь-якою ціною, з точки 
зору Г. Ващенка, була наслідком утопічного й неправомірного 
протиставлення духовних вимірів матеріальним аспектам буття. 

Розглядаючи питання національно-культурної ідентичності у 
філософії освіти Г. Ващенка, ми спеціально наголошували насамперед на 
тих моментах, котрі показували як філософ-педагог витлумачує націю, 
націоналізм, національний характер освіти й виховання, інтерпретує 
питання культури. Водночас мало торкалися соціально-філософських 
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думок, що зосереджуються на проблемах відносин людей, тобто на 
суспільстві. Хоча варто сказати, що одним із визначальних принципів 
філософсько-освітнього вчення Г. Ващенка є принцип соціокультурної 
ідентичності. Адже систему освіти він тісно пов’язував із державним 
устроєм та соціально-економічними відносинами. 

Проте ці аспекти філософії освіти Г. Ващенка не є предметом нашого 
нинішнього вивчення. Аналіз цих аспектів заслуговує в перспективі на 
окреме дослідження. Але зробимо спробу експлікації національно-
культурної ідентичності філософії освіти Г. Ващенка в сучасній 
соціокультурній ситуації України. 

Насамперед зазначимо, що національно-культурна субстанційність 
народжується й утверджується нелегко, особливо в Україні, навіть 
незалежній Україні. З одного боку, відбувається всебічне гальмування 
розвою, витіснення національно-культурної теорії й практики на узбіччя 
поступу, а з іншого, – все більшої сили набуває тенденція до 
утвердження української національної ідеї як світоглядної основи буття 
України. Ставлячи питання про шляхи й способи якісного підвищення 
рівня освіти в Україні, ми маємо усвідомлювати, що цей рівень урешті-
решт визначатиметься рівнем освоєння в освітньому процесі здобутків 
національної й вселюдської культури. Щоб запобігти екзистенційним 
загрозам буттю людини, породжуваним вибухоподібним розвитком 
індустрії наукомістких технологій та іншим викликам доби 
постмодерну, нинішнє суспільство потребує людини, яка не лише 
володіє сучасними науковими знаннями та інформацією, а й має 
здібності високої культури, духовні запити й інтереси, стремління 
служити Добру. Тому проблема єдності освіти й культури все більше 
актуалізується. 

Сучасну соціокультурну ситуацію в Україні можна витлумачувати як 
“апологію нового майнового капіталізму, що закріплює в державі владу 
тимчасових “нових команд” акціонерів-власників укупі з 
найвпливовішими бюрократами”1. Але “нові команди” продовжують 
часто відтворювати марксистсько-ленінські, переважно політекономічні, 
методи управління, обмежуючи свободу самореалізації людини рамками 
потреб політико-економічних утворень, котрі орієнтуються, головним 
чином, на північно-східного сусіда. Нинішній український бізнес 
спрямований не на розвиток наукомістких технологій, а на торгівлю у 
формі спекуляції, а також на те, щоб яким завгодно способом отримати 
якнайшвидше надприбутки. Має місце подальше зрощення бізнесових 
структур із політичними. Отже, по суті в Україні набирає сили 
тенденція, яку Д. Белл визначив як розбіжність між осьовим принципом 
культури, де переважає потяг до самореалізації, та осьовим принципом 
економіки, де домінує максималізація прибутку. 

                                           
1 Шевченко В.І. Поступ як світоперетворення // Сіверянський літопис. – 2006. – № 4 – 

С. 140. 
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Отже, сучасна українська екзистенціальна ситуація показує, що в 
середовищі політико-промислової еліти, вихованої в радянські часи на 
концептуальних засадах “діамату” та “істмату”, домінує 
“денаціоналізований механіко-органіцистський світогляд”, що 
проявляється в різного роду гаслах: “заводи – робітникам”, “землю – 
селянам”, “бандитам – тюрми”, “банкірам – банки”1. Розгортання 
викладеного вище уявлення призводить до народження різного роду 
новітніх міфологем, маніпулювання громадською думкою, коли 
філодокса (тобто людина, яка марить, гадає, припускає) стверджує, що 
“багаті поділяться з бідними”, що українське суспільство потребує 
“злагоди і примирення” тощо. Тут доречно нагадати думку І. Франка: 
“Соціальна динаміка нашого часу показує, – відзначав мислитель, – що 
збагачення одиниць стоїть звичайно в простій пропорції до зубожіння 
народної маси, а число збагачених одиниць стоїть у простій пропорції до 
числа зубожілих. Чим більше багачів у центрі, тим більше бідноти 
довкола; чим більше нагромадження багатства в одних руках, тим більші 
простори займає зубожіння мас. Соціальний супокій, се найкраща 
гарантія для п’явок – висисати їх жертви. Що з погляду ширших, навіть 
чисто економічних інтересів нації ані такий економічний прогрес, ані 
такий соціальний супокій не пожадані, – сього не треба й доказувати. 
Що великі соціальні п’явки, нассавшися хоч і до надлюдських розмірів, 
можуть навіть пальцем не кивнути для добра тої нації, якої соками вони 
наситилися…”2 

Зрозуміло, що нова соціокультурна ситуація в Україні потребує й 
нового прочитання творчого доробку вітчизняних філософів-педагогів, у 
т. ч. і Г. Ващенка. Виділяти слід те, що витримало випробування часом і 
отримало підтвердження, спираючись на постмодерністську 
методологію. Навряд чи можна сьогодні однозначно вести мову про 
необхідність виховання “вольової, характерної людини”, як у свій час 
наполягав Г. Ващенко. Але, мабуть, не втратила актуальності думка 
мислителя про те, що школа має давати ґрунтовні знання й водночас 
розвивати в молодої людини здібності інтелекту. Іншими словами, 
формувати людину з сучасним науковим світобаченням і 
світосприйняттям, здатну розібратися серед хитросплетіння різних 
поглядів, встановити їх концептуальні засади й долати перешкоди на 
своєму шляху до істини. Або яким чином переосмислити національний 
виховний ідеал Г. Ващенка: “Служба Богові й Батьківщині”, як основну 
й найвищу мету української молоді, що потребує від неї глибокого 
розуміння складних завдань, які нині стоять перед Вітчизною. 

Праці українських і російських філософів-педагогів, які велінням 
долі опинилися в еміграції (В. Зеньківський, С. Гессен, В. Янів, 
Г. Ващенко та ін.), можуть нам допомогти подолати вузькі рамки 

                                           
1 Шевченко В.І. Українознавство як методологія національного самопізнання // Збірник 

наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. VI. – С. 32. 
2 Франко І. Поза межами можливого // Націоналізм. Антологія. – К.: Смолоскип, 2000. 

– С. 167. 
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комуністичної педагогіки, яка виявилася штучним утворенням 
вітчизняної освітньої культури. Можна, звичайно, по-різному 
витлумачувати філософсько-освітню концепцію того ж Г. Ващенка, 
залежно від світоглядних уподобань. Але фактом залишається тільки те, 
що український мислитель розвиває гуманістично-антропологічні 
аспекти української філософії освіти, прагне осмислити цілісність і 
неповторність людини як об’єкта освіти й виховання. 

Розробляючи проблеми національно-культурної ідентичності освіти в 
умовах сьогодення, слід брати до уваги як загальну невивченість цього 
питання, так і інерцію “радянського способу мислення”. Останнє певною 
мірою проявляється в дослідженнях сучасних українських педагогів-
науковців, які займаються по суті науковою мімікрією. Так аналіз 
шкільних навчальних програм, концепцій і моделей національної освіти 
й виховання показує одну методологічну недолугість сучасного 
наукового мислення: їхні автори, як і в добу СРСР, уявляють теорію 
освіти й виховання переліком нормативних документів, які спрямовують 
на досягнення тепер уже не комуністичного, а українського 
національного ідеалу. Не може не вражати й самовпевненість окремих 
дослідників, з якою вони визначають ознаки “духовності” української 
нації в своїх теоретичних конструкціях, мабуть, забуваючи, що видатний 
український мислитель Л. Баранович поняття “духовність” виводив із 
російського слова “воз-дух”, тобто коливання повітря1. 

Водночас варто сказати, що й філософи-фахівці з 
націокультурологічної проблематики недостатньо розробили зміст і 
сутність української національної ідеї як основи національно-
державного відродження України, а, отже, як підстави побудови такої 
системи освіти в Україні, де одним із визначальних принципів буде 
органічний зв’язок зі світовою та національною історією і культурою. 

Завершуючи аналіз проблеми націокультурної ідентичності у 
філософсько-освітній концепції Г. Ващенка, зазначимо, що загалом вона 
вирішувалася в контексті насамперед української, а також 
західноєвропейської філософсько-освітньої думки. Адже саме 
філософсько-освітнє вчення Г. Ващенка спирається, по-перше, на 
багатовікову вітчизняну етнопедагогічну традицію, починаючи з доби 
Київської великокняжої держави; по-друге, на філософсько-освітні ідеї 
українських мислителів епохи модерну; по-третє, на теоретичні й 
практичні тенденції української діаспори; по-четверте, враховує 
модерністську західноєвропейську філософсько-освітню думку. 

Міркування щодо порушеного питання про принцип національно-
культурної ідентичності у філософії освіти Г. Ващенка привели нас до 
амбівалентного висновку: з одного боку, вони утвердили нас у 
припущенні, що український дослідник розглядав культуру як певну 
систему, з іншого – стало очевидним, що культуру він визначав не як 
певну технічну систему, а насамперед як живий дух. Усе це вказує ще на 

                                           
1 Баранович Л. Меч духовный… – К., 1666. – Арк. 75. 
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один аспект осмислення Г. Ващенком культури. Формуючи 
індивідуальну культуру засобами освіти й виховання, як і культуру 
суспільну засобами політичними й господарськими, слід брати до уваги 
вказану вище своєрідність духу, у якому присутній національний аспект 
змушує до певної орієнтації ту чи іншу модель освіти. Лише так можна 
досягти органічного розвитку культури й освіти. 

Отже, аналіз філософсько-освітньої концепції Г. Ващенка показує, 
що він, живучи та працюючи і в радянській Україні, і в умовах еміграції, 
не лише сам не втрачав почуття національно-культурної ідентичності, а 
й послідовно відстоював українські ідеали та інтереси, відтворюючи 
основні особливості підходу до розв’язання національно-культурних 
проблем освіти в українській філософії, збагачуючи цей підхід новими 
темами з урахуванням надбань західноєвропейської освітньої традиції, 
нагальних потреб буття України. 

 
 
 

Поп О.І. (с. Середнє Водяне  
Рахівського району) 

 
ПЕДАГОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА  

НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЯК ОСНОВА  
ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

 
У статті досліджується педагогічна експертиза навчального 

процесу як основа його вдосконалення. Автор наголошує на недостатній 
розробленості технологій педагогічної експертизи в теорії та шкільній 
практиці. 

 
В умовах розбудови національної системи освіти, що ґрунтується на 

реформуванні її концептуальних, структурних, організаційних засад, 
учені і практики ведуть активний пошук науково виважених підходів до 
оновлення навчально-виховного процесу, вдосконалення управлінської 
діяльності керівника. 

Проте сьогодні неможливо керувати педагогічними процесами без 
прогнозування очікуваних результатів, оцінки реально здобутих 
результатів, порівняння останніх із прогнозованими. 

У педагогічних дослідженнях використовується багато методів 
вивчення перебігу навчально-виховного процесу, але більшість з них 
спрямована на виявлення якісних (описових) характеристик будь-яких 
сторін педагогічних явищ, що не дає змоги оцінити інтенсивність їх 
прояву в кількісному вимірюванні. 

Вивчення науково-педагогічної літератури і досвіду роботи 
загальноосвітніх навчальних закладів показало, що хоча експертиза є 
однією з основних складових управління навчально-виховним процесом, 
значущим елементом механізму впровадження визначеної стратегії 
розвитку загальної середньої освіти чи її компонентів, вона дуже рідко є 
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засобом удосконалення педагогічного процесу. Крім того, у педагогічній 
літературі недостатньо розглянуто проблеми теоретичного 
обґрунтування й апробації на практиці механізму й алгоритму 
здійснення педагогічної експертизи навчально-виховного процесу для 
його вдосконалення. 

Недостатня розробленість проблеми у педагогічній теорії та практиці 
призводить до ряду суперечностей: між необхідністю підвищення 
ефективності навчально-виховного процесу й незавершеністю розробки 
загальної психолого-педагогічної теорії управління цим процесом на 
основі діагностики й оцінки результатів; між необхідністю вирішувати 
більш складні проблеми, що стоять перед сучасним закладом освіти й 
недостатнім рівнем теоретичних знань та практичних умінь керівників і 
вчителів розробляти відповідну експертну систему. 

Вищезазначені суперечності зумовлюють необхідність дослідження 
таких проблем:  

виявлення особливостей педагогічної експертизи навчального 
процесу; 

розробка відповідного механізму й алгоритму оцінювання, що 
відповідають етапам експертизи, максимально враховували принцип 
об’єктивності, могли визначати як одиничний показник якості, так і 
комплексний, інтегрований. 

Мета статті – теоретичний аналіз педагогічної експертизи з метою 
використання як основи вдосконалення навчального процесу. 

Завдання статті: 
1. Здійснити теоретичний аналіз психолого-педагогічних досліджень 

із питань педагогічної експертизи. 
2. Охарактеризувати навчальний процес як об’єкт експертизи. 
3. Обрати й довести доцільність обраних методик проведення 

експертизи навчального процесу. 
Для розв’язання поставлених завдань, отримання вірогідних 

результатів використовували такі методи педагогічного дослідження: 
теоретичний аналіз проблеми на основі вивчення літератури з 
педагогіки, психології, управління; аналіз управлінської практики в 
аспекті проблеми дослідження; теоретичне узагальнення результатів 
дослідження. 

У сучасних умовах розвитку системи загальної середньої освіти 
виняткового значення набуває педагогічна експертиза. Проблеми 
педагогічної експертизи знайшли відображення у дослідженнях 
М.Є.Архангельського, М.Г.Алексєєва, Г.В.Воробйова, В.І.Звєрєвої, 
М.М.Князєвої, А.І.Підласого, П.І.Піскунова, В.С.Черепанова, 
В.Н.Шамардіна, Ю.М.Швалба. 

За В.С.Черепановим, педагогічна експертиза – це сукупність 
процедур, необхідних для стримання колективної думки у формі 
експертних міркувань (або оцінки) про педагогічний об’єкт (явище, 
процес).   

Педагогічній експертизі притаманні такі функції: 
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оцінна – визначення відповідності параметрів, що аналізуються й 
оцінюються, нормативним та сучасним параметрам і вимогам. В основі 
функції лежить певна система критеріїв, норми оцінки та оперативність 
застосування цієї системи; 

діагностична – спрямована на виявлення причин виникнення 
відхилень стану об’єкта, що вивчається, від нормативних, науково 
обґрунтованих параметрів, за якими здійснюється його аналіз і оцінка; 

прогностична – передбачає визначення перспектив розвитку об’єкта 
(явища, процесу), що аналізується та оцінюється, створення відповідного 
проекту та визначення шляхів щодо його реалізації в практичній 
діяльності. 

Педагогічна експертиза має здійснюватися за принципами 
об’єктивності, науковості, діагностичності, прогностичності, гнучкості, 
що взаємопов’язані і доповнюють один одного. 

Принцип об’єктивності забезпечується всебічним вивченням 
предмета експертизи, відповідним добором параметрів і показників, 
правильно підібраною методикою чи декількома методиками 
обчислення отриманих даних. Якщо результати обчислення різних 
методик збігатимуться, це свідчитиме про об’єктивність оцінки.  

Принцип науковості має на меті застосування наукових знань про 
предмет експертизи. Визначивши, якій науковій теорії відповідає 
предмет експертизи, простіше буде розібратися в адекватних йому 
параметрах і показниках оцінки. Крім цього, принцип науковості може 
реалізуватися безпосередньо в предметі експертизи. Від того, які 
додаткові знання з інших галузей задіяні в ньому, залежатиме науковий 
підхід до оцінки з різних галузевих позицій. 

Експертна система має передбачати наслідки від застосування 
предмета експертизи, можливість його адаптації до наявних умов. 
Принцип діагностичності має бути закладений в експертну систему і 
працювати вже на етапі ідентифікації предмета експертизи. Це означає, 
що в експертну систему необхідно закласти можливий допустимий 
мінімум негатива і позитива для предмета, що оцінюється. 

Принцип прогностичності характеризує не тільки завдання 
експертної системи, а й його стратегічну функцію: експертиза має 
відповісти на запитання, наскільки її предмет відповідає освітнім цілям, 
наскільки він перспективний у своєму розвитку тощо. Цей принцип 
розширює межі традиційної експертизи. 

Принцип гнучкості передбачає гнучкий добір параметрів і показників 
для оцінювання предмета експертизи, оскільки стандартний набір цих 
елементів експертної системи звужуватиме експертну оцінку, і не 
досягатиме об’єктивності. 

Будь-яка експертиза – це система. Система – множина елементів, що 
знаходяться у відношеннях і зв’язках одне з одним та відтворюють певну 
цілісність, єдність. А експертиза складається з структурних логічно 
взаємопов’язаних елементів, починаючи з формування мети експертизи, 
визначення її завдань і завершуючи експертним висновком. Інший 
погляд на системність експертизи – це взаємозв’язок сутнісної змістової 
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сторони (база знань, експертний висновок) з  операційною (методика 
здійснення дослідження, методи обробки даних). 

Структура експертної системи і кількість елементів залежить від її 
типу. Прагнучи до більшої достовірності експертного дослідження, вчені 
розробляли різні види експертних систем, що належать до 
загальновідомих типів. Умовно їх можна поділити на дві великі групи: 
„м’яка” (суб’єктивна) і „жорстка” (технологічна). М’які експертні 
системи традиційні для педагогіки. Вони ґрунтуються на процедурно-
особистісній основі. Головним у такому типі експертизи є збирання й 
обробка експертних висновків декількох експертів для визначення 
остаточної оцінки. 

Отже, структура експертної системи цього типу така: 
підготовчий етап: прийняття рішення про проведення експертизи; 

формування робочої і технічної груп; складання плану – графіка 
проведення експертизи; 

діяльність робочої групи: розробка допоміжних матеріалів; 
визначення процедури експертизи; формування експертної комісії; 

робота експертної комісії; 
робота технічної комісії; 
заключний етап роботи експертної комісії; 
експертний висновок. 
Саме таку експертну систему розглядають С.Л.Братченко, 

В.С.Грібов, В.М.Полонський, М.Н.Скаткін, В.С.Чошанов та ін. 
„Жорстка ” експертна система прийшла в педагогіку з технічної 

галузі, що характеризується чіткими знаннями, які без особливих 
труднощів можна представити як комп’ютерну  програму. Педагогічна 
галузь оперує нечіткими знаннями, тому розробка такої експертної 
системи вимагає від розробника глибоких знань з різних педагогічних і 
психологічних дисциплін для формування експертної бази знань. У 
педагогіці відомі такі структури (алгоритм) цієї експертної системи: 

база знань (ідентифікація предмета експертизи зі знаннями бази; 
відбір основних знань предмета експертизи; формалізація основних 
знань); 

оцінка предмета експертизи (методики оцінювання); 
механізм висновку (принципи і правила технологічної обробки 

знань). 
Для досягнення високого ступеня об’єктивності необхідне точне 

дотримання визначених кроків, причому неможливо змінити їх 
послідовність, замінити показники, параметри на інші чи змінити їх 
кількість тощо. Визначення експертної оцінки має суто технологічний 
характер. У ній діє така закономірність: чим точніша база знань, тим 
достовірніша експертна оцінка. Прикладом цього типу експертизи в 
педагогіці можуть бути комп’ютерні експертні системи, запропоновані 
І.П.Підласим, А.І.Підласим. 

Як видно, кожний з цих типів експертних систем відрізняється 
структурно й має свої сильні й слабкі сторони. „Жорстка” (технологічна) 
експертна система може діяти лише за чітко визначеною базою знань, 
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аналізує лише фактичні дані, не розраховує можливі варіанти за певними 
припущеннями (не моделює припущення). Але економічні витрати 
значно менші, гарантована відсутність суб’єктивності експертної оцінки. 
У „м’якому” типі експертних систем висновок цілком залежить від 
фахового рівня і досвіду експерта й інколи – від прихильності експерта 
до автора чи предмета експертизи.  

Педагогічна експертиза є складовою гуманітарної, оскільки вона є 
експертизою діяльності гуманітарних систем. Під гуманітарними 
системами розуміють усі системи, у яких у ролі суб’єкта їх розвитку 
виступає людина. Такі системи за своєю природою діалогічні. Базові, 
універсальні для всіх аспектів і етапів експертизи мають бути основними 
критеріями гуманітарної експертизи: 

гуманність – повага до особистості й її прав, визнання особистісного 
зростання, гармонійного розвитку пріоритетним напрямам і головною 
метою педагогічної роботи; 

екологічність – відмова від будь-яких форм експансії та форсованого 
формування, орієнтація на максимально особистісні – відповідні, 
ненасильні,  неманіпулятивні („екологічно чисті”) способи впливу, що 
забезпечують безпечне для дитини середовище, його душевне і психічне 
здоров’я, ті, що враховують як вікові, так і індивідуальні особливості 
кожної дитини; 

демократичність – опертя на демократичні принципи при здійсненні 
експертизи й створення умов для усвідомленої й відповідної підготовки 
дитини до життя у громадському суспільстві, для розвитку у неї 
здатностей конструктивної, не насильної, морально повноцінної 
міжособистісної взаємодії і спілкування. 

Методологічні основи педагогічної експертизи – особистісно 
зорієнтований і системний підходи, які цілком співвідносяться з її 
теоретичним фундаментом – теорією діяльності. Ключовим терміном є 
поняття діяльності. З огляду на наукові праці таких вчених, як 
В.І.Бондар, В.В.Давидов, О.Л.Леонтьєв, І.Л.Лернер, І.А.Зязюн, 
М.А.Скаткін, Г.П.Щедровицький, М.Д.Ярмаченко, ми вважаємо, що 
діяльність – це процес активності суб’єкта, який відповідає мотиву; дія, 
що відповідає тій чи іншій її меті, та операція, яка відповідає умовам, у 
яких вона здійснюється. Метою та результатом діяльності є зміни самого 
суб’єкта, які полягають в оволодінні певними способами дії. Діяльність є 
укрупненим утворенням і включає систему актів, які виконує суб’єкт для 
досягнення кінцевої мети.  

Спираючись на роботи В.В.Давидова, Д.Б.Єльконіна, В.П.Беспалька, 
визначаємо, що діяльність складається з орієнтованої, виконавчої, 
контрольної та коригуючої частин. Кожна частина у загальній схемі 
діяльності має специфічну функцію і структуру. Орієнтовна частина 
визначає мету і завдання діяльності; послідовність дій, швидкість 
включення в роботу; виконавча – точність і якість цієї діяльності; 
контрольна та коригуюча – її свідомість. 

Як відомо, кожна професійна діяльність вимагає певної послідовності 
дій, розподілу уваги, напруги, подолання труднощів, своєрідних 
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психологічних якостей особистості, характеру, специфічних здібностей. 
Професійна діяльність – це завжди реалізація певних суспільних 
функцій. У будь-якій професійній діяльності її об’єкт і мета задаються 
ззовні, вони зумовлені потребами суспільства. Професійно-педагогічна 
діяльність, як і будь-яка інша діяльність, містить у собі мету, об’єкт, 
суб’єкт, результат і сам процес діяльності. 

Навчальний процес ми розглядаємо як спільну взаємопов’язану та 
взаємозумовлену діяльність учителя (викладання) і діяльність учнів 
(учення), яка спрямована на передачу  молодому поколінню набутого 
соціального досвіду, набуття учнями адаптаційних умінь, умінь 
аналізувати ситуацію і приймати правильне рішення. При організації і 
здійсненні навчального процесу вчитель, з одного боку, організовує 
власну діяльність, що вміщує підготовку до навчального процесу і 
забезпечення його реалізації, а з іншого – діяльність учнів, тобто 
визначає її характер, зміст, організаційні методи, засоби тощо. 

Як було зазначено вище, методологічною основою експертизи є 
особистісно зорієнтований підхід.  

Особистісно зорієнтований підхід базується на таких підставах: 
пріоритет особистісного розвитку учасників певної діяльності над її 

зовнішніми цілями – досягнення високих показників, збільшення кола 
учасників, поліпшення соціально-психологічного клімату колективу 
тощо; 

структурно особистісне моделювання змісту, форм і методів самої 
діяльності, а також очікуваних від неї результатів, тобто планування 
окремих заходів і аналіз їх наслідків цілком спрямовані на досягнення 
позитивних змін особистісних рис учасників діяльності відповідно до 
однієї з науково обґрунтованих схем структури особистості; 

персоналізація функцій окремих сторін спільної діяльності, виходячи 
з індивідуальних можливостей і нахилів її учасників, що знаходить 
відображення в їхніх функціональних обов’язках і, як наслідок, в 
організаційній схемі закладу. 

Системний підхід ґрунтується на таких підставах: 
цілісність – принципова неможливість звести характеристики об’єкта 

до сукупності характеристик його складових частин, тобто незалежні 
одне від одного зусилля всіх учасників діяльності  неспроможні 
забезпечити очікуваний результат, лише їхня сукупна діяльність є 
нормативно-результативною; 

структурність – обумовленість системи не стільки особливостями її 
окремих елементів, скільки характером їх взаємозв’язків, оскільки 
особистісні риси, притаманні учасникам певної діяльності, виявляються 
більше в процесі їхньої взаємодії, ніж при відокремленому 
функціонуванні; 

ієрархічність – ставлення до кожного елементу системи, як до 
системи нижчого рівня, а до кожної системи, як до елементу системи 
вищого рівня, що знаходить відображення в структурі суміжних рівнів. 
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При проведенні експертизи використовують методи колективної 
роботи експертної групи та методи індивідуальної роботи членів 
експертної групи. 

До методів колективної роботи експертної групи відносять: метод 
комісій, метод мозкової атаки, метод „суду”, ділові ігри. 

До методів індивідуальної роботи членів експертної групи належить: 
інтерв’ю, анкетування з участю інтерв’юера, анкетування, кількісні 
оцінки, бальні оцінки, вірогідні оцінки, елементарні судження, 
множинне порівняння, парні порівняння, ранжування, групування. 

При проведенні експертизи у навчальних закладах найчастіше 
використовують метод комісій, мозкової атаки, анкетування. Розглянемо 
їх більш детально. 

Сутність методу комісій полягає у відкритій дискусії проблемою, що 
обговорюється, для вироблення єдиної думки експертів. Колективна 
думка визначається внаслідок відкритого або таємного голосування. У 
деяких  випадках до голосування не вдаються, виявляючи результативну 
думку під час дискусій. Перевагою цього методу є зростання 
поінформованості експертів, оскільки при обговоренні експерти 
наводять обґрунтування своїх оцінок і відбувається зворотний зв’язок – 
під впливом отриманої інформації експерт зможе змінити початкову 
точку зору. Проте цей метод має і недоліки. А саме: відсутність 
анонімності, що призводить до конформізму з боку експертів, оскільки 
вони намагаються приєднати свої думки до думки найбільш 
компетентного й авторитарного експерта, навіть при протилежній точці 
зору. Дискусії іноді зводяться до полеміки найбільш авторитетних 
експертів. Проте не завжди активність експертів корелюється з їх 
компетентністю. Прилюдність висловлювань може призвести до 
небажання деяких експертів відмовитися від раніше висловленої думки, 
навіть коли вона під час дискусії змінилася. 

Основний напрям методу мозкової атаки – виявлення нових ідей. 
Для цього створюється необхідна атмосфера. Проблема, що 
обговорюється, має бути чітко сформульована. Будь-яка висловлена 
експертом ідея має бути обговорена і не може бути оголошена хибною, 
навіть при її майже явній безперспективності. При використанні методу 
мозкової атаки суттєва роль належить керівникові, який проводить 
експертизу. Слід зазначити, що елементи методу мозкової атаки 
використовуються у більш складних і досконалих експертних 
процедурах. 

Анкетування – це метод, що базується на опитуванні людей і 
призначається для проведення масштабного збору даних. Використання 
методу анкетування вимагає перш за все з’ясувати, наскільки анкета 
може бути найбільш придатним методом для дослідження даної ситуації. 
Правильне використання цього методу передбачає відповідну 
теоретичну підготовку. Анкета, на відміну від бесіди, припускає більш 
жорстку логічну конструкцію, що залишається незмінною протягом 
усього опитування. Даний метод, як і інші методи, має свої позитивні та 
негативні сторони. Як позитивне відзначимо те, що він дає змогу за 
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порівняно короткий термін зібрати необхідну інформацію з великої 
вибірки досліджуваних. При цьому при достатньо продуманому змісті 
анкета практично виключає можливість впливу досліджуваних один на 
одного. Негативний аспект полягає в тому, що дані, отримані за 
допомогою анкети, вимагають значних витрат часу для їх обробки. 

Головне значення для складання анкети має мотивований набір і 
формування запитань (пунктів анкети), відповідність опитувальної карти 
меті експертизи. Кожне запитання має відповідати досліджуваній 
проблемі або ж окремим її аспектам таким чином, щоб одержана на 
основі анкетування інформація могла використовуватися для складання 
проекту розвитку об’єкта за результатами експертизи. 

Питання мають бути сформульовані чітко й конкретно. Це 
передбачає, у свою чергу, зрозумілі конкретні відповіді. Якщо питання 
неточні, невизначені, узагальнені, опитуваний не може дати відповідь, 
яка б являла собою інформаційну цінність. 

Анкетування завжди базується на соціальному відношенні між тими, 
хто запитує, і тими, хто дає відповідь. Тому важливе значення має 
створення такої атмосфери, у якій людина, яка відповідає, розуміє, що 
дослідник прагне отримати інформацію для досягнення суспільно 
важливих цілей і інформація, одержана при анкетуванні, безумовно, 
корисна. 

Метод анкетування відображає переважно кінцевий результат, тобто 
результат на даний момент, а не динаміку процесу. 

Розглянемо організаційні умови експертизи. 
1. Педагогічна експертиза має починатися з ознайомлення колективу 

школи з планом і методикою експертизи. Ця елементарна умова 
педагогічної культури експертної комісії. Кожен педагог школи має 
право заздалегідь знати параметри і критерії, за якими будуть 
аналізувати й оцінювати його професійну діяльність. 

2. Педагогічний колектив має право відхилити кандидатури окремих 
експертів, надає голові експертної комісії необхідні для цього 
обґрунтування. Це забезпечує демократичність проведення експертизи. 

3. Результати роботи вчителя аналізуються й оцінюються в процесі 
відвідування цілісних тем у різних паралелях класів. 

Особливо важливим є порівняльний аналіз роботи вчителя у сильних, 
середніх і слабких класах. У процесі аналізу необхідно порівняти 
результати уроків за цілісними темами в класах з різних рівнем 
інтелектуальних можливостей дітей і оцінити оптимальність вибору 
методів, прийомів і форм викладання. 

На основі цього аналізу складаються загальні висновки про ступінь 
інтенсифікації навчального процесу і професійну майстерність учителя. 
Експертам необхідно мати на увазі, що педагог-майстер завжди працює 
інтенсивно, досягаючи максимально можливих результатів на уроці. 

4. Результати роботи класного керівника аналізуються й оцінюються 
у процесі відвідування циклу виховних заходів. 

Відвідування циклу виховних заходів або класних годин необхідно 
для того, щоб перевірити наявність у виховній роботі заходів за всіма 
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напрямами виховання особистості, методичні особливості виховання у 
дітей культури поведінки та моральності. Важливо з’ясувати не тільки 
те, хто виховується, а й як виховується. Особливо важливим є питання 
про оцінку змін рівня вихованості кожного учня в класі під час виховної 
роботи. Для цього потрібні відповідні критерії та індивідуальна виховна 
робота з учнями. 

5. Аналіз рівня роботи вчителя і вихователя виконується разом. 
Кожен експерт зобов’язаний обговорювати результати власного 

аналізу з учителем, класним керівником, адміністратором школи, роботу 
яких він оцінює. Перш ніж робити остаточні висновки, необхідно 
підтвердження вчителя, причому бажано у письмовому вигляді (підпис), 
про те, що він згоден з думкою експерта. Таке підтвердження можливе 
лише у тому випадку, якщо система параметрів і критеріїв експертизи 
суворо наукова і тим самим об’єктивна. Друга умова – це розуміння 
учителем критеріїв оцінки його роботи. Для цього експерт повинен 
детально ознайомити свою колегу з кожним із критеріїв за всіма 
параметрами аналізу. 

6. Результати роботи структурного елемента школи аналізуються й 
оцінюються в процесі відвідування комплексу заходів (занять) за всіма 
напрямками діяльності. 

Аналіз і оцінка позакласної навчальної та виховної роботи, науково-
методичної роботи, управління школи здійснюється тільки після того, як 
експерт відвідає декілька заходів за всіма напрямками діяльності цих 
структурних елементів. 

Об’єктивна оцінка роботи будь-якого структурного елемента школи 
багато в чому залежить від того, наскільки цілісно аналізували роботу за 
всіма напрямами діяльності й які параметри та критерії використовували 
при цьому для оцінювання. 

7. Експертиза роботи структурних елементів школи має 
закінчуватися спільним складанням варіативних проектів їх розвитку. 

Аналіз, визначення проблем, оцінка ефективності роботи 
структурних елементів школи – це тільки перша частина педагогічної 
експертизи. Друга, не менш важлива частина – це складання проекту 
подальшого розвитку структурного елемента школи спільно з 
учителями, методистами, адміністрацією. Для проектування розвитку 
окремих структурних елементів або всієї школи експерти мають 
володіти методами діалектичної логіки та проектування. 

8. Загальну оцінку педагогічного процесу в школі попередньо 
обговорюють експерти на педагогічній раді школи. Оцінка вважається 
остаточною, якщо адміністрація та вчителі-методисти школи 
погоджуються з думкою експертів. 

Відсутність у експертів об’єктивних параметрів і критеріїв оцінки 
педагогічного процесу, невисокий загалом рівень професійної 
підготовки самих експертів у багатьох випадках призводить до 
серйозних помилок при виставленні загальної оцінки роботи школи. Для 
того, щоб запобігти несправедливості, необхідно в обов’язковому 
порядку обговорювати результати експертизи на консиліумі з 
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адміністративно-методичною групою школи. Узгодження думок 
методистів школи й експертів – важлива умова демократичності 
проведення педагогічної експертизи. Експерт має бути не лише 
впевненим у правильності своєї думки, а й уміти впевнити в цьому за 
допомогою необхідних педагогічних закономірностей і принципів 
методистів школи. Експертиза вважається завершеною, якщо методисти 
школи й експерти порозумілися. 

9. У випадку виникнення спірної ситуації за результатами експертизи 
роботи вчителя, вихователя або структурного елемента школи, 
проводять повторну експертизу іншим складом експертів. 

Вибір спеціалістів для проведення незалежної експертизи має 
здійснюватися з урахуванням наступних вимог: 

1. Знання сучасних систем викладання та відповідних інтегративних 
варіантів і вміння оцінювати ефективність їх застосування на уроках. 

Аналізуючи уроки, експерт має побачити педагогічні закономірності, 
на основі яких працює вчитель, визначити можливі помилки і 
запропонувати більш оптимальні моделі побудови уроків, причому у 
кількох варіантах для кожного з них. 

2. Уміння оцінити методику викладання, організацію й результати 
уроків. 

Уміння оцінити методику викладання забезпечується не тільки 
великим педагогічним досвідом, а й наявністю в експерта системи 
параметрів і об’єктивних критеріїв для оцінки уроків. Як ефективну 
систему параметрів можна запропонувати положення теорії 
інтенсифікації навчально-виховного процесу, розроблені 
Ю.К.Бабанським, положення педагогіки співпраці В.О.Сухомлинського, 
Ш.А.Амонашвілі, В.Ф.Шаталова, Н.П.Гузік, С.Н.Лисенкової та ін.  

3. Уміння оцінити рівень взаємовідносин учителя й учнів. 
Оцінка взаємовідносин здійснюється не тільки в процесі 

спостереження уроків, а й на підґрунті анонімного анкетування учнів. 
4. Уміння оцінити рівень новизни й ефективності авторських 

матеріалів учителя. 
Кожен учитель створює в процесі педагогічної діяльності власну 

дидактичну систему. При цьому він прагне включити в неї найбільш 
ефективні матеріали з дидактичних систем інших авторів і педагогічних 
теорій. Експерт зобов’язаний не тільки оцінити рівень новизни 
дидактичної системи вчителя, а й об’єктивно оцінити результативність 
нової системи викладання. Для виконання цієї роботи необхідно 
детально знати всі новаторські розробки у дидактиці предмета, володіти 
закономірностями діалектичної логіки, за допомогою яких можлива 
об’єктивна оцінка будь-яких новацій. 

5. Знання сучасних принципів виховання й уміння оцінювати 
ефективність виховного процесу в класі і школі. 

Аналіз і оцінка результатів виховного процесу в класі і школі мають 
ґрунтуватися на сучасних вимогах до виховання особистості. В основі 
цих вимог необхідність формування моральності та культури поведінки 
людини у різноманітних життєвих ситуаціях. При проведенні експертизи 
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виховної роботи необхідно аналізувати організацію і процес формування 
середовища виховання в класі і школі, методику вивчення й особливо 
рівень виховання особистості, методику взаємодії з батьками. 
Принципово новим на сьогодні є необхідність створення для кожного 
учня в класі програми індивідуального виховання. 

6. Уміння проектувати системи викладання і виховання з 
урахуванням віку, інтересів і рівня розвитку учнів. 

Аналіз і оцінка педагогічного процесу в школі – це тільки перша 
половина експертизи. Друга – проектування – набагато складніша і 
вимагає найвищої кваліфікації експертів. Проектування передбачає 
спільну роботу вчителів, методистів, адміністрації школи щодо 
створення моделей предметної освіти, виховної роботи в класах і школі, 
позакласної навчальної, методичної роботи, зміни у внутрішньому 
шкільному контролі та управлінні. Складність цієї роботи полягає в 
тому, що нові моделі педагогічного процесу мають створюватися з 
урахуванням професійної кваліфікації вчителів, потреб суспільства, 
можливостей школи й інтересів учнів. Створення проекту має 
завершуватись підготовкою плану його реалізації за роками та 
семестрами. Проект і план реалізації складають програму розвитку 
школи. 

Говорячи про наукові підходи до проведення педагогічної 
експертизи, не можна не сказати про її проблеми. 

Перша проблема – рівень професійної майстерності експертів. Аналіз 
рівня викладання окремих предметів під час педагогічної експертизи 
виконують учителі з інших шкіл. Як правило, це кращі вчителі. Але 
можна бути гарним учителем, проте не вміти правильно з позицій науки 
аналізувати не тільки досвід колег, а й свій власний. Аналогічна ситуація 
з заступниками і директорами шкіл – експертами, які аналізують роботу 
своїх колег. Тому можна зробити висновок, що вчителів-експертів, 
адміністраторів-експертів необхідно спеціально навчати технологій 
педагогічної експертизи. 

Друга проблема – відсутність цілісного підходу до аналізу й оцінки 
педагогічного процесу. Для того, щоб оцінити рівень роботи вчителя, 
необхідно спостерігати систему уроків за темою, бажано у різних 
паралелях класів, щоб побачити відмінності в особливостях розумової 
діяльності учнів молодших та старших класів, у яких працює вчитель. На 
підсумковому етапі експертизи необхідно запропонувати вчителю, 
вихователю, адміністратору школи науково обґрунтовані рекомендації 
щодо підвищення професійної майстерності. 

Третя проблема – відсутність об’єктивної методики аналізу й оцінки 
результатів педагогічного процесу. 

Четверта проблема – відсутність методики проектування нових 
структурних елементів школи. 

Експерти, на жаль, не вміють проектувати моделі розвитку 
структурних елементів школи. Більше того, вони навіть не вважають це 
своїм професійним обов’язком. Проте експерт – це фахівець, який не 
лише аналізує й оцінює роботу структурного елемента школи, а й 
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проектує спільно з методистами школи різноманітні моделі подальшого 
розвитку цього елемента. Отже, експерт має бути спеціалістом з великим 
досвідом практичної роботи в школі, з доброю науковою підготовкою, 
що дасть змогу йому аналізувати, оцінювати й проектувати педагогічний 
процес або його елементи відповідно до заданих умов. 

Виходячи із вищезазначеного, можна зробити такі висновки: 
1. Педагогічна експертиза – це сукупність процедур, необхідних для 

отримання колективної думки у формі експертних міркувань (або 
оцінки) про педагогічний об’єкт (явище, процес). 

2. Педагогічній експертизі притаманні такі функції: оцінна, 
діагностична, прогностична. 

3. Педагогічна експертиза має здійснюватися за принципами 
об’єктивності, науковості, діагностичності, прогностичності, гнучкості. 

4. Розрізняють „м’які” експертні системи, традиційні для педагогіки і 
ґрунтуються на процедурно-особистісній основі та „жорсткі”, що 
прийшли в педагогіку з технічної галузі і яку можна представити як 
комп’ютерну програму. 

5. Педагогічна експертиза є складовою гуманітарної експертизи, 
основними критеріями якої є: гуманність, екологічність, 
демократичність. 

6. Метологічною основою педагогічної експертизи виступають 
особистісно зорієнтований і системний підходи, які цілком 
співвідносяться з її теоретичним фундаментом – теорією діяльності. 

7. При проведенні експертизи використовують методи колективної 
роботи експертної групи та методи індивідуальної роботи членів 
експертної групи. 

8. У літературі з проблеми дослідження визначено організаційні 
умови експертизи, дотримання яких сприятиме демократизації та 
гуманізації процедури. 

9. Експертиза здійснюється експертами. Експерт має бути 
спеціалістом з великим досвідом практичної роботи у школі, з 
ґрунтовною науковою підготовкою, що дає йому змогу аналізувати, 
оцінювати і проектувати педагогічний процес або його елементи 
відповідно до заданих умов. 

10. Недостатня розробленість педагогічної експертизи в теорії та 
шкільній практиці викликало появу й існування ряду проблем. 
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Шевчук О.А. (Тернопіль) 

 
ЯКІСТЬ І ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 

 
Досліджується якість і організація освіти в Україні. Автор 

переконаний, що забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і 
рівнях, оцінювання її результативності та управління якістю – одне з 
основних завдань сьогодення, яке має не лише педагогічний чи науковий 
контекст, а й соціальний, політичний та управлінський. 

 
Коли ми говоримо про якість освіти, то маємо знати чітку відповідь 

на при таких запитання: 1) що таке якість освіти? 2) як її оцінити? 3) як 
управляти якістю освіти? 

У широкому сенсі якість освіти розуміють як збалансовану 
відповідність процесу, результату і самої освітньої системи меті, 
потребам і соціальним нормам освіти. У вузькому розумінні – це 
узагальнений показник розвитку суспільства в певному часовому вимірі, 
тому його треба розглядати в динаміці тих змін, що характеризують 
поступ держави в контексті світових тенденцій: вона рухається до 
консолідації та інтеграції у світове співтовариство або протистоїть йому, 
ставлячи свої інтереси понад усе. Це суспільна характеристика, а не 
предмет змагання чи політичний аргумент в оцінці розвитку держави на 
конкретному етапі її становлення. Тому суб’єкти освітнього процесу по-
різному оцінюють його якість, а саме, як: 

суспільний ідеал освіченості людини; 
процес організації навчання і виховання; 
результат навчальної діяльності; 
критерій функціонування освітньої системи. 
Отже, забезпечення високоякісної освіти на всіх її етапах і рівнях , 

оцінювання її результативності та управління якістю – одне з основних 
завдань сьогодення, яке має не лише педагогічний чи суто науковий 
контекст, а й соціальний, політичний та управлінський. Зокрема, є ряд 
завдань, виконання яких забезпечить високу якість освіти: 

створення сучасної нормативно-правової бази для розвитку й 
удосконалення освіти; 

залучення позабюджетних коштів на розвиток освіти; 
створення освітніх структур, орієнтованих на використання ринкових 

економічних механізмів, технопарків, бізнес-центрів, служби освітнього 
менеджменту та маркетингу; 

забезпечення рівного доступу до якісної освіти всіх громадян 
України, вдосконалення механізму добору і залучення обдарованих 
дітей та молоді до навчання; 

диверсифікація освіти та збільшення обсягів підготовки й 
перепідготовки фахівців за умов прискорення структурного та 
інноваційного розвитку вітчизняної економіки, соціальної сфери, 
культури, науки та ін.; 



 
Україна – освіта 

 

 119

розробка та видання високоякісної навчальної літератури нового 
змісту з урахуванням сьогоденних реалій та вимог майбутнього; 

розробка навчально-методичної літератури на електронних носіях 
для дистанційного та екстернатного навчання; 

удосконалення механізмів управління і фінансування вищих  
навчальних закладів; 

розширення академічних свобод та інституційної автономії, 
посилення суспільної відповідальності і ролі університетів як осередків 
інтеграції системи вищої освіти в європейський і світовий освітній 
простір; 

посилення соціального партнерства з роботодавцями у сфері 
формування якісної та конкурентноспроможної робочої сили на ринку 
праці; 

поглиблення міжнародного співробітництва входження системи 
вищої освіти в світовий науковий простір, розширення участі вищих 
навчальних закладів у міжнародних освітянських та наукових проектах. 

Розглянемо також питання організації освіти, актуальне в наш час.  
Освіта, яку ми маємо сьогодні як і американська, не варті того, щоб 

витрачати на неї народні гроші, бо обидві супроводжуються шлейфом 
проблем штучної природи. Такі проблеми відсутні, наприклад, у країні, 
де населення не знає, що таке замки на вхідні двері до помешкання, а 
основою життя країни є наукоємні технології, чи в країні, де трапляється 
один випадок вбивства за декілька років, відсутня наркоторгівля, бо не 
має попиту, а показники навчальної підготовки школярів є одними з 
кращих у світі, чи в невеличкій за населенням країні, де виробляють 
сучасні мобільні засоби зв'язку для сотень мільйонів громадян 
супердержав. Всі ці країни побудували свої освітні структури на 
прагматичній основі без "наполеонівських" задумів щодо вселенської 
ролі кожного вчителя чи письменника. До речі, саме ті письменники, 
котрих найбільше читають, колись та запитували себе: "А чи дійсно я 
можу поліпшити життя інших завдяки своїм творам ?" і чесно 
відповідали: "Ні, такі сподівання не більше, ніж ілюзії. Єдине, на що 
доречно сподіватись, так це те, що творіння гуманітарної праці 
можуть полегшити життя людей". Все інше виключно в їхніх власних 
руках. А ось тут ми можемо розвинути думки відомих – полегшене 
життя є життям більш продуктивним. Тому-то й не засихає джерельце 
письменницької діяльності та не заростає бур'яном стежина до нього від 
ходи вдячних читачів.  

Мета вищевказаного – звернути увагу на ті продуктивні для 
побудови ефективної освіти "золоті злитки" об які ми, не помічаючи 
того, спотикаємось у своїх потугах знайти щось таке особливе у 
наукових дослідженнях та вивірених експериментах.  

А в "сіреньких", навіть зовсім невидимих з точки зору науково-
педагогічних досліджень країнах (Ісландія, Нідерланди, Фінляндія тощо) 
рівень підготовленості школярів за результатами міжнародних 
вимірювань на висоті, на відміну від супердержав з їх величезними 
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ресурсами і намірами діяти виключно максималістськими, глобальними 
категоріями.  

Втім довкола нас у будь-якому маленькому селі, вже не кажучи про 
густонаселені міста є острівець суперефективної освіти з к.к.д. близьким 
до 100%. Далі, окрім цього прикладу, ми знаємо видатні продуктивні 
практики, що створили Шаталов, Палтишев, Гузик, Сухомлинський, 
Лозанов (Болгарія) та інші. Повторити таких майстрів у всеосяжній їхній 
глибині – годі мріяти, але ж як щодо основ їхніх методів? Що, теж 
недоступні?  

Зовсім ні! Звичайно, більшість вважає, що немає ніяких, ні 
педагогічних, ні організаційних проблем – є виключно недостатнє 
фінансування. Та звідки взяти грошей від бездарної трудової діяльності? 
А яку діяльність можна очікувати від нерозвинутих суб'єктів? 

Недавно з'явилася невимовно цінна стаття доктора педагогічних 
наук, професора, директора Інституту післядипломної освіти 
Луганського національного педагогічного університету ім. Тараса 
Шевченка Хрикова Євгенія Миколайовича "Нужна ли революция в 
высшем образовании?", у якій він запитує: "Головним показником 
ефективності вітчизняної системи вищої освіти можна вважати стан 
основних сфер життя суспільства: економічної, політичної, культурної, 
де про значний прогрес за роки незалежності України говорити не 
доводиться. Але чи допоможуть революційні зміни? Чи може бути в 
неефективному суспільстві ефективна вища освіта?" 

Щоб вирішувати такі проблеми не досить тієї науки, котра всього 
лише класифікує та описує наявне. Без науки, котра вчить діяти, 
реальних досягнень чекати не доводиться.  

Ось тут є доречним повернутися до того острівка, що завуальовано 
висвітлювався вище. Ним є початкова школа. Саме вона немає проблем 
з ефективністю своєї діяльності. Практично 100% дітей швидко 
навчаються читати, писати та рахувати. А є в Україні один дідусь, 
котрий вміє дати таку підготовку навіть 2-3–літнім онукам. І дідусь-
унікум і вчителі початкової школи спрямовують дітей у рамки науки 
діяти. Вони не стільки навчають, скільки дають дітям можливість 
навчатися.  

Давайте саме через таку призму подивимося ще й на досвід видатних, 
котрих здається не повторити. Та не слід намагатися, досить взяти їхню 
основу, центральне зерно і не комплексувати від того, що ми не такі 
видатні. Що нам більше до душі: обов'язково стати видатним чи просто 
працювати майже так, як видатні? Якщо перше, то краще направити свої 
стопи до психіатра чи до духовного лікаря (священика), бо маємо ознаки 
хворого душевно-духовного свого стрижня, а якщо друге, то що нам 
заважає взятися за справи покращення нашого освітнього "я" з 
ентузіазмом? Важливо звернути увагу саме на останнє, бо з грецької 
ентузіазм дослівно означає "маючий Бога в середині себе", а богам все 
під силу. Не кожному достає наснаги на ентузіазм? Але ж не йде мова 
про показну "ентузіазізму", що висмоктує всі сили у нормальної людини, 
а про "живчик" діяти. Якщо й таке не до вподоби, то залишається 
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сковзнути поглядом трішки вгору до: "Чи може бути в 
неефективному суспільстві ефективна вища освіта?" і виділити 
слова неефективне суспільство. 

Як навчав Шаталов? – Організував так, що діти кожного дня малювали чи 
краще сказати, моделювали, його конспект уроку в скороченому, а головне, 
схематичному варіанті. Останнє "примушувало" дітей аналізувати та 
синтезувати у полі звичайної навчальної програми. Незвичайним для багатьох 
виявилося, що затяті двієчники потім ставали професорами медицини і т.п.  

А що робив Сухомлинський? – Багато чого. Наприклад, часто виводив дітей 
на природу і давав їм свободу діяти, а потім приводив їх на теж місце наступного 
дня, щоб побачили, що вони "натворили". Саме таким практичним ходом і 
досягав небаченого рівня вихованості випускників своєї Павлишської школи.  

А як досягав успіху Макаренко? – Та всі ми знаємо, що організував таку 
практичну навчально-виробничу діяльність, завдяки якій ті, хто був голий та 
босий перевтілювався як внутрішньо, так і зовні на особистостей, котрим 
заздрили майже всі жителі злиденного у ті часи Харкова.  

Отже, як добре вміти діяти! Не є завданням видатних 
розповсюджувати та поширювати свій продуктивний чи передовий 
досвід, вони своє вже зробили. Це нам, якщо ми не дурні, треба брати 
хоч частку, а краще саме ядро того досвіду, щоб, застосувавши, 
виконати своє життєве призначення не тільки відповідно до наказу 
відділу кадрів, а й відповідно до лінії долі.  

 
 
 

Приходькіна Н.О. (Київ) 
 

ҐЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ  
В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ  
ОСВІТИ У СВІТОВИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

 
Стаття присвячена проблемам включення ґендерних досліджень у 

систему вищої освіти України в контексті інтеграції української освіти 
у світовий освітній простір, методиці ґендерної освіти та ролі педагога 
в освітньому процесі.  

 
Безумовним імперативом сучасності є дотримання прав людини, 

зокрема подолання прихованої дискримінації за статевою (ґендерною) 
ознакою. Суспільство висуває принципово нові вимоги до системи 
освіти, оскільки саме освітні заклади є місцем, де формується менталітет 
і цінності особистості. Добре сформована ґендерна освіта в навчальних 
закладах забезпечує впровадження ґендерної рівності в реальне життя, 
впливає на особистісний розвиток студентів (учнів) з точки зору їх 
пізнавальної, емоційної і поведінкової характеристик. 

На разі ми переживаємо сприятливий момент для впровадження 
ґендерних досліджень у систему освіти, оскільки відбувається 
переосмислення концепції вищої освіти. На сьогодні 45 європейських 
країн, включно з Україною, є учасниками Болонського процесу. 
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Приєднання України до цієї загальноєвропейської акції, спрямованої на 
створення спільного європейського простору вищої освіти, – потужний 
поштовх до позитивних системних змін у системі вищої освіти України. 
Зокрема, дотримання прийнятих у Європі принципів (бакалаврат, 
магістратура, PhD), автономія університетів, прозорість систем вступу та 
оцінювання, мобільність студентів, подолання корупції, а також, що є 
важливо, відкритість новому змісту самої освіти, у тому числі й 
інтеграцію в неї ґендерних досліджень.  

Міжнародний статус України та можливість інтеграції в Європейське  
співтовариство багато в чому залежать від характеру і спрямованості 
побудови ґендерної демократії,  формування якої вже кілька десятиліть 
є однією з важливих складових політики європейських держав. 
Принципи ґендерної рівності закріплені в багатьох міжнародних 
документах насамперед у Загальній декларації прав людини (1948). 
Україна брала участь у саміті Тисячоліття і, прийнявши Цілі Розвитку 
Тисячоліття та підписавши Конвенцію «Про ліквідацію всіх форм 
дискримінації жінок», взяла на себе обов’язки до 2015 р. досягнути 
ґендерної рівності (ґендерне забезпечення розвитку, прогресу і 
справедливості – третя за значенням мета з восьми цілей розвитку 
третього тисячоліття, затверджених Організацією Об’єднаних Націй). 
Підписана також Декларація ООН про викорінювання насильства щодо 
жінок (1993). Принцип рівноправності жінок і чоловіків у всіх сферах 
життя проголошено у Конституції України (Основний Закон, ст. 24) та 
цілому ряді міжнародних документів з прав людини. Ратифікувавши 
міжнародні договори про права та свободи особистості, підсумкові 
документи IV Всесвітньої конференції щодо становища жінок (Пекін, 
1995), Верховна Рада України 12 липня 1995 р. прийняла постанову “Про 
рекомендації учасників парламентських слухань щодо реалізації в 
Україні Конвенції ООН “Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо 
жінок”, де зазначається, що Українська держава зобов’язується 
здійснювати політику включення жінок до всіх процесів сучасного 
суспільства, залучати їх до розробки і прийняття економічних, 
політичних, соціальних та правових рішень, підвищувати роль жінки в 
національному, культурному, соціально-економічному, духовному 
розвитку суспільства та в процесі державотворення. 8 жовтня 2005 р. 
Президент України В. Ющенко підписав Закон «Про забезпечення 
рівних прав і можливостей чоловіків і жінок», яким передбачено 
забезпечити рівні можливості чоловіків і жінок у різних сферах 
життєдіяльності.  

Підписання цих документів означає, що Україна визнає факт 
ґендерної асиметрії в українському суспільстві і бере на себе відповідні 
зобов’язання з її ліквідації.  

Впровадження ґендерної освіти у вищій школі є нелегким процесом, 
виникає багато перепон і труднощів. Ґендерні проблеми в освіті, а 
особливо в соціогуманітарних науках, ґрунтуються насамперед на 
встановлених суспільством стереотипах, а вже потім на реальному місці 
ґендерних відмінностей певної особистості. Стереотипи виховання, що 
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нагромаджувалися в суспільстві протягом десятиліть, впливають на 
соціальний розвиток чоловіків і жінок, внаслідок чого виникають 
проблеми в спілкуванні, вирішенні конфліктів і суперечностей. 
Більшість педагогів продовжують працювати по-старому, не хочуть 
змінювати свій світогляд, а тому сприяють формуванню стереотипів у 
студентів. Саме ґендерні стереотипи є механізмом, що забезпечує 
закріплення і трансляцію з покоління в покоління  ґендерних ролей. У 
суспільній свідомості ґендерні стереотипи функціонують у вигляді 
стандартизованих уявлень про моделі поведінки і риси характеру, які 
відповідають поняттям «чоловіче» і «жіноче», що, безумовно, 
переноситься в навчальні заклади, які несвідомо формують ґендерні 
стереотипи.  

Пріоритети розвитку людини як особистості, її прав, проголошені 
Українською державою, вимагають глибинної трансформації суспільної 
свідомості, зокрема усталених ґендерних стереотипів і змісту тих 
навчальних дисциплін, що впливають на формування цих стереотипів. 
Очевидно, що усвідомлення українським суспільством об’єктивних змін 
у ґендерних стосунках уповільнюється через недосконалість відповідної 
системи набуття знань у цій сфері. Здійснення корекції та приведення 
ґендерних стереотипів відповідно до сучасного рівня розвитку 
суспільства великою мірою покладено на навчальні заклади, а це 
залежить від розроблення спеціальних навчальних програм, методичних 
посібників, а також відповідних змін у професійній підготовці 
викладачів, у системі підвищення кваліфікації педагогів. 

Вплив ґендерних ролей і стереотипів на процеси виховання і 
навчання є багатогранним. Спочатку з’явилися дослідницькі роботи 
зарубіжних авторів. Основою для виникнення ґендерних досліджень у 
другій половині ХХ ст. стало нове соціальне знання (М. Фуко, І. Гофман, 
П. Бергер, Т. Лукман та ін.) і наукові розвідки теоретиків фемінізму, 
практично невідомі в Україні до останніх 15 років (Дж. Скотт, 
Дж. Батлер, Ю. Крістева, Л. Ірігарей та ін.). На пострадянському 
просторі ґендерній проблематиці в освіті приділяють увагу такі 
дослідники, як І. Кон, О. Ярська-Смирнова, Л. Попова, Л. Штильова, 
І. Клецина, Ф. Мамедова, К. Рахмадуліна, О. Чеснокова та ін. Серед 
українських вчених ґрунтовні дослідження з ґендерної теорії в Україні 
здійснюють І. Жеребкіна, І. Головашенко, І. Лебединська, Т. Мельник, 
Н. Чухим та ін.; ґендерних стереотипів та ґендерних ролей 
Т. Виноградова, В. Семенов, П. Горностай, М. Пірен, В. Суковата та ін.; 
проблем інтеграції ґендерних досліджень у систему вищої освіти 
України загалом і, особливо, в систему вищої педагогічної освіти 
Л. Булатова, Т. Говорун, І. Звєрєва, В. Кравець, О. Кікінежді, Я. Кічук, 
О. Луценко, Л. Міщик, О. Смоляр, О. Сухомлинська та ін.; розробки 
науково-теоретичних засад ґендерної педагогіки Н. Грицяк, О. Друзь, 
В. Кравець, О. Петренко та ін.  

На сьогодні вивчення ґендерних відносин стає одним із елементів 
осмислення соціальних перетворень. Ґендерним дослідженням ще далеко 
до статусу самостійної науки. Але і на початковому етапі цей 
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дослідницький напрям є міждисциплінарним. В обговорення ґендерних 
відносин включаються різні соціальні науки – історія, психологія, 
культурологія, антропологія, соціологія, культурологія, 
літературознавство, лінгвістика, філософія. Зацікавленість зростаючої 
групи дослідників і проблематизація ґендерних відносин в українській 
соціальній реальності сприяє поступовому розвитку даного напряму в 
системі вищої освіти.  

Включення ґендерних досліджень у структуру вищої освіти – це, на 
думку Флоренс Хоув, і трансформація, і рух вперед. Подібна зміна буде 
сприяти розвитку нових напрямів досліджень і створення навчальних 
програм на основі ідеї співпраці чоловіків і жінок1. Освітні програми з 
включенням ґендерної компоненти необхідні нашим студентам і 
викладачам тому, що в них обговорюються й аналізуються реальні 
людські гуманітарні проблеми, що стосуються кожного і кожної з нас: 
особистість і її відносини зі світом – права, свободи, межі свободи, 
шлюб, сім’я, стосунки подружжя і дітей. Іншими словами, ці навчальні й 
освітні програми «направлені на розвиток рефлексії і соціальної 
відповідальності людини. Це, по суті, цивільна освіта»2. У вищих 
навчальних закладах доцільно ввести обов’язкову дисципліну «Вступ до 
ґендерних досліджень», щоб студентська молодь хоча б мала уявлення, 
що таке концепція ґендеру, ґендерні дослідження, ґендерні ролі, ґендерні 
стереотипи, ґендерна рівність, її користь для суспільства, ознайомилась 
із конвенціями і положеннями, прийнятими світовим співтовариством. 

Реалізація академічної програми з ґендерних досліджень 
здійснюється, як правило, наступним чином: включення ґендерно-
орієнтованої інформації в зміст базових навчальних курсів; читання 
спецкурсів з ґендерної проблематики; публікація методичних і наукових 
видань з ґендерної тематики; виступи з повідомленнями з проблем 
ґендеру на науково-практичних конференціях, методичних 
міжкафедральних семінарах; створення бібліотеки феміністської і 
ґендерної літератури.  

Впровадження ґендерної освіти у вищій школі є нелегким 
процесом, оскільки виникає багато проблем і труднощів. Перш за все, 
неприйняття чоловіками наявності ґендерних проблем, адже саме 
чоловіки знаходяться при владі і приймають рішення; по-друге, 
слов’янський менталітет, який традиційно ставить жінок на другий 
план; по-третє, відсутність кваліфікованих спеціалістів, викладачів. 
Достатньо стійким продовжує залишатися в суспільстві стереотипне 
упередження до ґендерної проблематики як до надуманої, малозначимої 
та потенційно непотрібної. І хоча таке ставлення заперечують 
дослідження й опитування, що їх проводять серед молоді, перебороти 
консерватизм і адміністрування у ВНЗ ще досить складно. 

                                           
1 Андерсен М.Л. Изменение учебной программы высшего образования. – Тверь: 

Феминист Пресс, 2003. – С. 3.  
2 Воронина О.А. Предисловие // Гендерная экспертиза учебников для высшей школы 

/ За ред. О.А. Ворониной. – М.: Моск. центр генд. иссл, 2005. – С. 8. 
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Для визначення уявлень про ґендер, стать, ґендерні стереотипи, про 
роль і місце жінки в суспільстві ми було провели пілотажне 
дослідження, у якому брали участь студенти 5-го курсу Слов’янського 
університету та магістри Національного університету «Києво-
Могилянська академія». За результатами анкетного опитування 
виявлено, що 43% студентів не мають навіть загального уявлення про 
поняття «ґендер», 47% опитаних можуть приблизно дати визначення 
цьому поняттю. 28% студентів вважають, що в їх навчальному закладі 
є проблеми ґендерної нерівності (соціальної нерівності статей). На їх 
думку, це проявляється в упередженні з боку викладачів по відношенню 
до студентів(ок) (наприклад, «хлопці розумніші, здібніші», «дівчата 
відповідальніші» і т.д.). 11% опитаних вважають, що існує 
дискримінація за статевими ознаками з боку викладачів, а 27% іноді 
помічали такі факти (напр. «у різних критеріях при виставленні балів і 
оцінок», «в зниженні нормативів по фізкультурі для дівчат», «викладачі 
чоловіки краще ставляться до дівчат», «дівчині не потрібно навчатися, 
оскільки її функція: піклуватися про дітей та чоловіка», чоловіки-
викладачі намагаються робити студенткам зауваження, що принижують 
жінок, зокрема, що стосується їхніх інтелектуальних здібностей» і т. д.). 
Також дослідження показало, що при викладанні навчальних курсів, 
особливо тих, що стосуються суспільних і гуманітарних наук, з точки 
зору студентів, недостатньо розкривається ґендерний аспект 
наукових проблем. Тому на питання; чи хотіли б Ви прослухати курс з 
ґендерної проблематики? – 94% відповіли ствердно («дуже хотіла б, 
оскільки такий курс допоможе дізнатися про різницю статей та їх 
взаємовідносини», «скоріш хотів би, бо не розумію, в чому жінки 
вбачають дискримінацію з боку чоловіків» і т.д.). Більшість студентів не 
змогли пригадати назви підручників, посібників або ж монографій, де 
трапляються поняття «ґендер», «гендерні дослідження», «гендерний 
стереотип», «гендерний конфлікт». У декількох анкетах названі такі 
праці, як: «Соціальна психологія» Майерса, «Соціологія» Ґіденса, 
«Ґендерна психологія» Берна, «Ґендерна педагогіка» Кравця. 

На сьогодні спеціальні курси з ґендерної проблематики читають у 
незначній кількості вищих навчальних закладів України. Досить часто їх 
побудова і зміст є калькою з навчальних  підходів країн ближнього і 
дальнього зарубіжжя без відповідного критичного аналізу й урахування 
української специфіки. Саме відсутність навчальних і науково-
методичних матеріалів з ґендерного напряму, на думку багатьох 
викладачів, гальмує процес впровадження ґендерної складової у вищих 
навчальних закладах України і є однією з причин повільного 
становлення інфраструктури ґендерного знання у вищій школі. З метою 
їх впровадження у навчальний процес вищої школи Міністерством 
освіти і науки України  в березні-травні 2004 р. було організовано і 
проведено Всеукраїнський конкурс навчальних програм з ґендерної 
проблематики, завданням якого було встановити рівень розповсюдження 
ґендерних знань у ВНЗ України, дати їм науково-методичну оцінку з 
урахуванням сучасних наукових і методичних вимог до рівня ґендерних 
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знань. Була видана «Хрестоматія навчальних програм з проблем 
ґендерного розвитку»1. До неї ввійшли навчальні програми з ґендерних 
проблем з права, соціології, економіки, медицини тощо. Особливу ж 
увагу приділено поширенню ґендерних знань у галузі психології та 
педагогіки. Унікальність цієї хрестоматії в тому, що вперше в Україні в 
одному виданні було надруковано навчальні програми широкого 
ґендерного спектра, що, звичайно, не може не вплинути на подальшу 
інтеграцію ґендерної освіти до системи вищої освіти України.  

Важливою складовою інституалізації ґендерних курсів і включення 
ґендерної складової в структуру вищої освіти стало проведення 
експертиз програм і підручників, посібників. Основним завданням 
ґендерної експертизи навчальних програм є перевірка дотримання 
принципу рівноправності статей через адекватне відображення в 
навчальному матеріалі досвіду як чоловіків, так і жінок, заохочення 
їхнього рівноправного співробітництва та взаємної поваги. У 
“Пекінській платформі дій” зазначається: “навчальні програми і 
матеріали багато в чому мають, як і раніше, тенденційний у ґендерному 
відношенні характер і рідко враховують конкретні потреби дівчат та 
жінок. Це призводить до закріплення традиційних функцій жінок та 
чоловіків і обмеження можливостей жінок у саморозвитку як 
повноправних і рівних партнерів у суспільстві. Нерозуміння ґендерних 
питань працівниками сфери освіти всіх рівнів поглиблює наявну 
нерівність між чоловіками та жінками, посилюючи дискримінаційні 
тенденції і принижуючи почуття власної гідності дівчат”2. Подолання 
такої освітньої практики, розробка недискримінаційних підходів до 
освіти та професійної підготовки потребує комплексних заходів, серед 
яких важливе місце посідають вироблення рекомендацій щодо 
підготовки програм, підручників та навчальних посібників, вільних від 
стереотипних уявлень про роль чоловіків і жінок у суспільному житті та 
підготовка таких програм, у яких мають бути враховані всі складові 
сучасного світу: ґендер, клас, раса, сексуальність у їх різноманітних 
історичних і культурних контекстах, а також продемонстрована їх 
складність та взаємозв'язок. Саме тому в 2001 р. зусиллями спеціалістів 
Академії педагогічних наук України та Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка була проведена експертиза 
нормативних курсів та навчальних програм соціально-гуманітарного 
циклу КНУ ім. Т. Шевченка. У процесі експертизи були застосовані такі 
принципи ґендерного аналізу: включення сфери ґендерних відносин до 
предметної області дисципліни як частини об’єкта чи окремої теорії 
середнього рівня, забезпечення повноти об’єкта шляхом вивчення не 
лише публічної сфери, а й повсякденності як традиційно жіночого 

                                           
1 Хрестоматія навчальних програм з проблем ґендерного розвитку. – К.: Фоліант, 

2004. – 386 с. 
2 Пекінська декларація і Платформа дій. Розділ ІV. В. Освіта і професійна підготовка 

жінок // Четверта всесвітня конференція по становищу жінок. Пекін, 4-15 вересня 1995 р. 
// http: // www.un.org/russian/conferen/women/plat4b.htm. 
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життєвого світу, висвітлення ґендерного аспекту в тематичних блоках 
програми, змістовно пов’язаних з розвитком ґендерних відносин, 
обґрунтованість, системність, повнота та логічна послідовність 
дотримання у програмі ґендерної тематики. Висновки і рекомендації, 
зроблені спеціалістами, стали основою методичних розробок Науково-
методичного центру Міністерства освіти і науки України. 

Однією з вимог Болонської декларації є зміна філософії навчання та 
викладання, впровадження орієнтованих на студента підходів до 
викладання, тобто перехід від стратегії викладання до стратегії навчання, 
до використання педагогічних технологій, спрямованих на заохочення 
до набуття самостійних знань та наукових досліджень студентів. 
Принциповим стає питання: якими мають бути людина і фахівець, що 
відповідатимуть новій моделі українського суспільства. 

Педагог є своєрідним транслятором ідеалів, цінностей, культури 
мислення. Проводячи ґендерну просвітницьку роботу серед студентів, 
треба сприяти тому, щоб вони отримували інформацію, необхідну їм для 
саморозвитку і самовизначення. Для розуміння і професійної участі в 
процесі ґендерної соціалізації студентів викладачеві необхідний 
методологічний і методичний апарат, що містить систему наукових 
знань про ґендер, педагогічні аспекти виховання й освіти. Важливо 
розуміти, що незбалансовані в ґендерному відношенні навчальні плани й 
матеріали обмежують соціальний і культурний розвиток як студентів, 
так і студенток. 

Ґендерна освіта, на думку російської дослідниці І. Костикової, стала 
своєрідним полігоном нових методів навчання (рольових ігор, 
психологічних тренінгів)1. Використання таких методик необхідне, 
оскільки метою ґендерної освіти є не просто дати студентам визначений 
об'єм знань, а й зруйнувати стереотипи їхньої поведінки і мислення. 
Необхідно прийняти нові ідеї та іноді перебороти в собі той 
психологічний спротив, який найчастіше з’являється у нас, коли ми  
зустрічаємо щось нове і незвичне. Тому необхідна ґендерна освіта самих 
педагогів. При підготовці до занять недостатньо просто розробити 
програму, підібрати літературу, скласти завдання і т.д. Методика 
ґендерної освіти не означає обов'язкового створення чіткої і послідовної 
програми, а передбачає діалог, спільну творчість викладача і студента. 
Саме тому ґендерна освіта будується за принципом "поясни мені – і я 
забуду, покажи мені – і я запам'ятаю, дозволь мені взяти участь і я 
зрозумію". Традиційні форми навчання потрібно урізноманітнити 
введенням широкого ілюстративного матеріалу – відеофільмів, 
журналів, плакатів; впровадити сучасні технології викладання з 
використанням інтерактивних методів навчання (соціально-психологічні 
і соціологічні тренінги, дискусії, рольові чи ділові ігри, практикуми, 
"круглі столи", турніри, психологічні етюди з питань формування 

                                           
1 Костикова И., Митрофанова А., Пулина Н., Градская Ю. Перспективы гендерного 

образования в России: взгляд педагога // Высшее образование в России. – М.: 2001. – 
№ 2 – С. 72. 
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ґендерної культури, міні-дослідження тощо). Студенти повинні вміти не 
тільки формулювати свої думки та аргументовано їх захищати, а й 
виступати колективно та вдосконалювати своє вміння слухати, 
працювати в групах, використовувати ідеї інших і створювати продукт, 
який базується на здібностях багатьох, а не одного. При викладанні 
гуманітарних і суспільних дисциплін можна відмовитися від написання 
рефератів. Ця практика була, на нашу думку, корисною до середини    
90-х рр. ХХ ст. З розвитком комп’ютерних технологій, коли серед 
студентів все більше поширюється «запозичення» чужих думок з 
Інтернету, доцільніше було б  запровадити написання практичних, 
творчих робіт (аналіз статей, подій, проведення власних досліджень 
тощо). Заняття із застосуванням кількох стилів подання матеріалу будуть 
значно кориснішими та цікавішими для студентів. Всі ці методи 
передбачають постійну рефлексію, саме тому можуть сприяти  
формуванню у дівчат і хлопців ґендерної чутливості й егалітарного 
мислення. 

На нашу думку, такі дії посилять потенціал педагогічної взаємодії, 
створять більш сприятливу ситуацію як для викладачів, так і для 
студентів. Зокрема, для педагогів засвоєння і прийняття ґендерної 
ідеології сприятиме звільненню професійного бачення від статево-
рольових стереотипів як серйозних бар’єрів сприйняття особистості 
людини, допоможе концентрувати увагу на реальних задатках і 
здібностях студентів будь-якої статі. 

Незважаючи на розпочаті інноваційні перетворення у сфері 
демократизації й гуманізації національної системи освіти, питання 
інтеграції ґендерної освіти студентів вищих закладів ще не знайшло 
свого належного науково-теоретичного пояснення і відповідного 
методичного забезпечення. Це пояснюється недостатньою 
обґрунтованістю самих концептуальних завдань ґендерного підходу як 
нової методології наукових досліджень у психології й педагогіці вищої 
школи, а також інерційністю ідей застарілої парадигми професійного 
виховання психолого-педагогічних кадрів для сучасної освітньої галузі, 
у межах якої було розроблено чинні навчальні плани та програми, 
написано низку підручників і посібників. Подоланню означеної 
суперечності сприятимуть дослідження з ґендерної проблематики, 
зокрема ті, що розкривають сутність і методологію ґендерної освіти, 
шляхи, умови і засоби її інтеграції у професійну підготовку студентів 
вищих закладів національної системи освіти.  

Отже, на сучасному етапі інтеграція ґендерних досліджень у систему 
вищої освіти України є вкрай необхідною, оскільки відбувається 
переосмислення концепції вищої освіти, Україна приєдналася до 
Болонського процесу, а ґендерна збалансованість в українському 
суспільстві є одним із індикаторів його визнання як розвиненої держави, 
що стоїть перед європейським вибором. Тому саме зараз постає нагальна 
необхідність забезпечення ґендерної рівності в нашому суспільстві, що 
вимагає нового світогляду, відповідно до якого стереотипне сприйняття 
жінок і чоловіків має бути замінене ідеєю розвитку їхнього 
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особистісного потенціалу. Існуюча система підготовки спеціалістів у 
галузі соціальних і гуманітарних наук не тільки не дає професійних 
знань з ґендерних досліджень, а й продовжує відтворювати традиційні 
стереотипи щодо чоловіків і жінок і тим самим сприяє посиленню 
ґендерної асиметрії та ієрархії. Інтеграція ґендерної освіти в сучасну 
вищу освіту та підготовка спеціалістів з ґендерології має змінити сам тип 
науки й науковця, зробивши їх соціально відповідальними, що, в свою 
чергу, є гарантією позитивних змін у майбутньому. Це надасть реальну 
можливість майбутнім фахівцям сфери освітніх послуг через 
кваліфіковане розуміння її сутності з повагою ставитись як до 
рівноправного розкриття людиною свого особистісного потенціалу, так і 
до рівної можливості її реалізації незалежно від статі. 

 
 

 
Лавський В.Г., Шашенко В.В. (Ірпінь) 

 
ТРАНСЦЕНДЕНТАЛЬНА ЕТИКА  

Й ОСВІТНЬО-ВИХОВНІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ  
 

У статті досліджується етика й освітньо-виховні процеси в 
Україні. Розкриваються зміст і призначення моральних імперативів 
християнської етики та шляхи їх використання у виховному процесі. 

 
Пріоритетними в освітньо-виховному процесі молоді залишаються 

методи і принципи наукового знання. Зрозуміти спіритично-тонкий світ 
моральних явищ, виходячи з аналогії природного чи соціального життя, 
– це значить застосувати сумнозвісний діалектико-матеріалістичний 
редукціонізм, наслідками якого є ігнорування багатьох факторів, що не 
підлягають раціоналістичному, причинно-наслідковому тлумаченню. 
Проте моральні уявлення мають більш тривалу історію, ніж наукові чи 
релігійні. Не випадково І.Кант наділяє мораль атрибутом провідника в 
становленні людини як соціальної істоти. Моральність людини є 
здатністю її зрозуміти й упорядкувати суспільні відносини, практику. 
Тож моральність постає як вираз суспільно-екзистенціальної сутності 
людини, як прояв духовно-вольової необхідності вийти за межі 
належного й обмеженого, всього того, що суперечить свободі. 

Свою працю «Релігія в межах тільки розуму» (1793 р.) І.Кант 
маніфестує словами: «... оскільки мораль ґрунтується на розумінні 
людини як істоти вільної, саме тому пов'язуючи себе через свій розум 
безумовними законами, а значить для того, щоб усвідомити свій 
обов'язок, вона не потребує ідеї іншої істоти, і для того, щоб виконати 
свій обов'язок нема потреби в інших мотивах, крім самого закону. 
Мораль незалежна від релігії, вона фундує саму себе»1. 

                                           
1 Кант І. Твори: 6 т. – М., 1963–1966. – Т. 6. – С. 174. 
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Мораль для Канта – це не тільки почуття сорому, честі і співчуття, й 
«інші цінності”, а насамперед – це почуття краси і гідності людської 
природи. 

Особливо в ранньому розумінні етики, І.Кант послідовно розділяє 
позицію Шефстбері, – естетику пантеїзму. Разом з тим Кант 
усвідомлює, що в змісті моралі необхідно враховувати не тільки 
загальні всесвітні фактори, а й конкретно-географічні. «Необхідно, – 
стверджує мислитель, – зрозуміти, що в кожному конкретному народові 
співвідносяться як надбання високої культури, так і особливості сили і 
правильної вільної природи, що призводить до усвідомлення своєї 
власної цінності»1. Ці слова є також вкрай важливими для нашого 
дослідження, так як проливають світло на своєрідність кожного етносу 
в формуванні моралі, успішному застосуванні її в виховних процесах. 

Що ж це за фактори? 
Передусім, це загальновидові особливості етносу, які своїми 

витоками сягають далеких часів антропогенезу, коли формувались 
особливості психосоматичного та духовного надбань людства. В різних 
ареалах планети цей процес здійснювався нерівномірно; від дії 
космічних та географічних чинників одні етноси здобули більші 
можливості для духовно-інтелектуального розвитку, інші – менші. 
Найбільш адекватним космічним мірностям світобудови (священним) 
була етнічна народність праукраїнців (трипільських хліборобів). У 
трипільській культурі, – зауважує ак. Б.Рибаков, – відбувся "найвищий 
виплиск первісного хліборобського мистецтва, багатого космічним і 
міфологічним змістом. 

Ймовірно, що волхви, як духовно-інтелектуальна верства 
трипільского суспільства не тільки мала священні знання, а й вміла 
виходити на польовий рівень матеріального світу для отримання 
інформації з небесного середовища. За їхньою допомогою суспільство 
прадавніх хліборобів на території України дотримувалось найновіших 
світотворчих, а отже, життєдайних мірностей, закону світового ладу"2. 

Необхідне, на наш погляд, ще одне посилання на І.Канта, як умова 
обгрунтування власного розуміння походження і сутності моралі та її 
ролі в формуванні виховного процесу. Критикуючи різновиди 
емпіричної етики за те, що останні намагаються вивести мораль із 
безпосередніх інтересів індивідів, що призводить, за Кантом, до хаосу, а 
не до порядку, до антогонізму між людьми, а не до громадської гармонії, 
– філософ порівнює т. зв. трансцендельтальну етику з її відомим 
категоричним імперативом. "Розумна істота існує як ціль сама по собі", – 
маніфестує І.Кант; – тим самим обгрунтування моральних чинників 
здійснює за допомогою апріоризму і трансценденталізму. Останні були і 
залишаються незрозумілими, а значить і не сприйнятими філософами. 

                                           
1 Там само. – Т. 4. – С. 7. 
2 Мицик М. Людмила як частка Всесвіту. До проблеми космічного походження. – К.: 

МАУП, 2006. – С. 119. 
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У нашому дослідженні вони є відправною методологічною умовою в 
розумінні походження та сутності моралі та її ролі, як головного фактора 
в освітньо-виховному процесі. 

Сутність трансцендентально-субстанційної, космологічної концепції 
моралі полягає в тому, щоб дослідити зв’язок між універсально-
духовним змістом космічної світобудови і духовною природою людської 
свідомості, однією з важливих форм "інобуття", якою є моральність, як 
єдино можлива форма існування людських спільнот, держави. Ми 
свідомо поділяємо точку зору про неземне походження людської 
свідомості, у структурі якої домінуючим рівнем є духовність, порівняно 
з розумово-інтелектуальним.  

Філософсько-теологічне осмислення феномена 
«трансцендентальність» має давню і сталу традицію. Походить від 
терміна “transcendere” – (лат.), що означає „переступити”, „перейти”. 
Вперше вжито в працях Суареса (XVI ст.) (transcendentalis), хоча 
призначення має таке ж, що і в Арістотеля, який цього терміна не знав, а 
вживав декілька споріднених категорій. 

У неотомистській філософії термін «трансцендентальність» 
використовують для характеристики буття, як нерозчленованого цілого, 
де Єдність, Істина і Благо визначені як надонтологічні категорії. 

Західнонімецький філософ Г.Майер проголошує, що 
трансцендентальність – це те, що лежить за межами буття, але разом з 
тим, все пронизує і простягається на рівні всього сущого. 

Трансцендентальна єдність характеризує буття з боку його цілісності 
і неділимості, замкнутості на собі самому. 

Але ж цими прикметами володіє й Істина, як відповідність пізнання 
речі. В працях Августина Блаженного, Ансельма Кентррберійського, 
Авіценни вживається термін „онтологічна Істина”. Трансцендентальне 
тлумачення буття як блага, належить Арістотелеві, що і стало підставою 
схоластичного розуміння Єдності, Істини і Блага – (ens est unum, verom, 
vonum). 

Ця трійка мала мету охарактеризувати позадосвідний, універсальний 
рівень світобудови, який і є адекватною проекцією Божого прояву. 
Перед цими „надкатегоріями” стоїть завдання „переступити” 
„трансцендентальність”, „позадосвідність”, „апріорі” таких сутностей, як 
Бог, душа, безсмертя. Суттєвий внесок у дослідження цієї проблематики 
зробив І.Кант. Саме йому належить винахід терміна „трансцендентальна 
етика”, опрацювання методичних та понятійних її засад. У дослідженнях 
Є.Гуссерля триває аналіз трансцендентальної суб’єктивності як 
автономного джерела власного походження. Осягнення смислових 
зв’язків – споглядання сутностей сприйняття, пам’яті, фантазії, актів 
волі тощо, порівняти можна хіба що з важливими відкриттями 
природознавчих наук. 

Людина звертає увагу виключно на себе, відкриває „чисту 
свідомість”, одержує важливі знання, виходячи з феномена „Я”, 
відкриває в собі безмежний трансцендентальний світ. Це вже якісно 
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новий світ, світ інтерсуб’єктивності, світ-феномен, світ внутрішньо-
імманентних сакральностей. 

За своїм походженням і характером – це ідеальні сутності, смисли, а 
не факти: – тому відкриватися вони можуть за допомогою інтуїції 
(інтуїтивна редукція). 

Свідомо відсторонившись від впливу предметного світу до ідеально-
духовних явищ власного походження (замість фактів – смисли), 
Гуссерль запроваджує термін „ідеація” – інтелектуальна, 
феноменологічна інтуїція. 

Але лише М.Шелеру вдалось добудувати трансцендентальну теорію. 
Він значно поглиблює розуміння феноменоголічного інтуїтивізму 
Гуссерля; переводячи його дію в площину емоціонально-інтуїтивних 
цінностей, внаслідок чого стало зрозумілим, що саме в актах любові і 
ненависті, у різних модифікаціях цих моральних якостей ґрунтується 
об’єктивні сутності світобудови, сущого. Виявлення першоджерел і 
витоків людської моралі приводить до появи так званої „нової 
онтології”, осягнути яку можливо лише за допомогою інтуїтивізму 
(М.Шелер, М.Гартман). Безліч запропонованих форм інтуїтивізму: 
екзистенціальний, інтелектуальний, емоційний, містичний і інші, суттєво 
наблизили нас до трансцендентальної етики. Так, Марітен стверджує, що 
лише в містичному акті інтуїтивного осяяння відкриваються можливості 
злитися з абсолютом. 

Але ж нас цікавить не сам засіб, а причини цієї можливості. А вони 
фундуються в адекватній спорідненості свідомості і Всесвіту; а ще більш 
конкретніше: душі і Бога. Тому що знаменником цих двох нероздільних 
полюсів є всепроникаюча духовність, гранями якої являються моральні 
доброчинності. 

Формування актів творчої інтуїції в вигляді невиразних невербальних 
уяв здійснюється правою півкулею головного мозку. Проте 
переживання, а саме в такій формі здійснюється вплив і 
взаємообумовленість двох світів, безпосередньо стосується людського 
„серця”, про що переконливо свідчить вікова філософсько-теологічна 
традиція кордоцентизму. 

Таким чином, фундаментальні трансценденталії, про що йшла мова, 
це вічні архетипи моралі, які є головними у визначенні сутності людини, 
сенсу її буття та призначення. 

Доцільним у контексті нашого дослідження є слова Канта: 
„Зізнаюсь, що я схильний до ствердження існування в світі 
нематеріальних істот і з урахуванням власної душі. Тому людську душу 
необхідно вважати одночасно поєднаною з двома світами,... і вона в 
цьому житті знаходиться в тісному зв'язку з усіма нематеріальними 
істотами духовного світу, сприймаючи від них враження, які вона, як 
земна людина, не усвідомлює до тих пір, поки діє успішно”.  

У такому розумінні душа – явище трансцендентне, позадосвідне, 
"річ в собі". Будучи явищем вселенсько-космічним, універсальним душа 
(дух) здатна успішно існувати навіть на рівні матеріальних втілень і 
умов. Припустимо, що земне життя – це один із нижчих рівнів 
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існування душі. Засобом пристосування в незвичайних є 
інтелектуально-розумова здібність розумітись в матеріально-речовому 
просторі і часі. Втілена в обмежений матеріально-речовий субстрат – 
"тіло", душа вимушена бути залежною від свого носія. 

Відгукуючись до всього світлого і нетлінного, святого і безумовного, 
душа – цей неділимий "квант Абсолютного духу" змушена докладати 
неабияких зусиль, щоб не дати змогу "тілу" повернутися до звичайного 
стану тваринної природи. Засобом впливу на тіло й природу стане 
здатність душі до трансформації однієї з численних якостей – розуму й 
інтелекту. Зазначимо, що розумність, мудрість – це, безперечно, головна 
якість духовного джерела. Тому, саме пристосування до земних умов 
призведе до зміни розуму інтелектом. Тобто такого стану мудрості, 
коли з'являється нічим не обмежена (насамперед моральними 
пересторогами) суха раціоналістична здібність пізнання поверхнових 
рівнів навколишнього світу і згідно з одержаним однобоким знанням, 
перетворення його в своїх користолюбливих цілях. 

У християнстві головним органом духовної відповідальності є 
серце. У серці – у цьому горнилі почуттів і волі – підлягає кінцевій 
обробці сирий, неоформлений напівфабрикат розумової діяльності. 
„Але не тільки з мозку серце одержує опрацьовані думки, сенсорні 
сприйняття, але воно само володіє дивною, важливою здібністю 
одержувати із світу духовного екзогенні, нетотожні органам почуттів, 
почуття самого найвищого порядку”1  

„Серце” уже в сиву давнину викликало глибоку повагу, як один з 
головних органів пізнання, думки і переживання. В ньому 
народжується мудрість, мудрість просякнута духовними променями, 
„тому, якщо серце обділене божою благодаттю і не сприймає із зовні 
трансцендентного впливу Духа істини і добра, а підпорядковане до 
сприйняття Духа зла, брехні, гордині, то безумство породжується і 
живе в ньому”. 

Навіть сучасній науці важко зрозуміти, як такий важливий 
фізіологічний орган, як серце, може бути органом пізнання. 
Християнство не випадково віддає належну шану серцю, як найбільш 
важливому органу духовного накопичення й очищення, вважаючи його 
своєрідним центром переробки трансцендентальної мудрості і 
доброчинності. 

Християнство свідомо знімає покривало таїни в розумінні ролі 
серця, в складному процесі трансформації людської природи, на 
відміну від древніх окультних шкіл. Пояснення одне: ця релігія 
призначається широкому загалу, – і в цьому її сенситивно-прогресивне 
покликання. 

Свідоме використання терміна в традиції давніх греків означало не 
тільки серце в прямому значенні, а й душу, настрій, думку, розум. Тому 

                                           
1 Архиепископ Лука (Войко-Ясенецкий). "Дух. Душа и Тело". – М., 1987. 
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маємо підставу стверджувати, що кордоцентризм – як філософія серця 
– започатковується ще за християнської епохи. 

Велике значення серця в духовному оновленні людини приділялося 
в древніх містеріях, найважливішим місцем ініціацій яких була "Зала 
Серця", де здійснювалися необхідні для цього процедури. 

Відголоском цієї таїни в християнстві є алтар – одне із 
сакраментальних і загадкових місць у церкві. Саме воно є місцем 
перехрестя двох світів: трансцендентального й емпіричного, 
божественного і земного; місцем, де теологіальні (надприродні) 
чесноти трансформуються в морально-земні. До теологіальних чеснот 
відносять віру, надію, любов, як способи присутності Бога в людині. Ці 
чесноти носять універсально-трансцендентальний, надприродний, 
божественний характер, і тому мають імперативно-загальне 
призначення. Заклики з безмежною Вірою і всепоглинаючою Любов’ю 
відноситься до Бога і людей, беззастережно довіряти обітницям і 
обіцянням спасіння – це підгрунття моральної концепції християнства. 

Сучасне моральне богослов’я використовує систематизацію 
моральних чеснот, спираючись на уяви античності. Розсудливість, 
поміркованість і мудрість визначаються як кардинальні чесноти, тобто 
як головні, з яких випливають інші. Це  вісь, на якій тримається будівля 
морального життя людини. Довкола них групуються інші чесноти: 
вдячність, правдомовність, щедрість, благовоління, повага, послух 
тощо. 

Непересічне значення серця в обґрунтуванні людських вчинків 
зустрічаємо в багатьох біблейських сюжетах. Але головне його 
призначення: „Шукати і знаходити Бога, без нього людям не знайти 
його” (Діяння Апостолів, 17,27). 

Про благодатний вплив Духа  Божого на серце свідчать пророки, 
святі, монахи, прості люди. 

"Бог був в серці моєму, як невгасимий вогонь", – каже св. Пророк 
Ієремія. 

„Непідвласний всякому розуму (Бог) входить в серце, живе в 
ньому… Чисте серце носить Бога в собі”, … „Блаженні чисті серцем, 
вони Бога узрять”. 

„Вогонь духовний, прийшовши в серце, оживляє молитву, а по 
вознесінні її на небо буває сходження вогню небесного в горницю 
душі”, – свідчить Іоан Листвичник. 

Слід підкреслити, що звертання до серця, як головного органу 
трансцендентального пізнання, стає домінуючим у філософії Росії та 
України. Відома всьому світові "загадковість" руської, слов’янської 
душі, її "таємничість", "непередбачуваність" може бути зрозумілою 
через вивчення кордосенситивних і трансцендентальних здібностей  
слов’янського етносу. 

Трансцендентально-сенсетивні особливості пізнання представлені 
екстеріоризацією думки, телепатичними, медіумо-спіритичними 
можливостями, магією тощо, що може бути охарактеризоване як 
містика, але є такими ж необхідними і достовірними в пізнавальному 
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процесі як почуття, розум, наука. Вони є свідком безмежного за своїми 
можливостями безсмертного духу, який є надбажанням усіх 
представників людської популяції, проте значно потужніший у своєму 
прояві, він притаманний протоукраїнському етносу. 

Ядром південних протоукраїнців були анти, які й започаткували 
народження титульного етносу полян, – безпосередніх пращурів 
сучасного українського народу. 

Саме поляни внаслідок своїх природних здібностей, зумовлених 
особливістю антропогенного ландшафту, стають виразниками 
принципово нової культури. В загальних рисах стрижень цієї культури 
полягає в більш доцільному гармонійному симбіозі з навколишнім 
середовищем. Варто нагадати, що саме український етнос є 
винахідником твердих сортів пшениці, плуга, більш продуктивних 
засобів сільськогосподарського виробництва. Наприклад, наші пращури 
винайшли таку форму упряжі, яка розміщалась не на шиї тяглової 
худоби, а на передпліччях, що в декілька разів підвищувало 
продуктивність праці. Величезні надбання в побудові житла, ремісничій 
та побутовій інженерії. Значні досягнення в формуванні естетичної 
свідомості, що демонструє рівень художньої майстерності гончарного та 
ткацького ремесел, мистецтво танку і співанок, непересічного рівня 
побутового дизайну: вишиванки, рушники тощо. 

Великі досягнення і прогресивні інновації в зброї, в військовому 
мистецтві, стратегіі і тактиці, дипломатії, релігії, моралі, що навіть у 
наступні сторіччя (Козацька доба, Друга Світова війна) вражали 
сучасників. Український етнос з часів Київської Русі, як з точки зору 
біологічно-популяційних факторів, так і морально-гуманістичних, не мав 
рівних у Європі. 

Державотворення і правопорядок будувались на підґрунті моральних 
імперативів. Високодуховний етнос полян досить передбачено і свідомо 
будує свої відносини з існуючими етнічними спільнотами, переважно на 
засадах мирного співіснування і поваги. Свою місію як суперетносу 
протоукраінці вбачали на шляху просвітницьких і виховних засобів 
співіснування. Велич духу і високі моральні надбання обумовили значно 
більший рівень гуманності на всіх ланках державного і сімейного життя, 
порівняно з європейськими країнами. 

Пасіонарний етнос без обмежень ділився своїми надбаннями з 
іншими народами, екстраполюючи свої природні і моралі здібності в 
єдину соціокультурну скарбницю, власниками і користувачами ставали 
всі народи Київської Русі. 

Наслідком контактування провідного етносу з менш духовно і 
культурно розвинутими народами на засадах місіонерсько-
просвітницького, духовного збагачення стане утворення унікальної 
політичної федерації: держави Київська Русь. 

Усвідомити могутній духовний потенціал українського народу, що є 
надбанням всесвітнього духу – значить зрозуміти безмежно глибокий 
світ людяності, і непересічних екзистенціальних здібностей, відчувати 
органічний зв’язок між існуючими формами живого саме в світлі 
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трансцендентальної етики. Стають зрозумілими чинники справедливості 
і милосердя, поваги і благоговіння перед життям і смертю, інші важливі 
моральні доброчинності, що є органічно-спорідненими українській душі.  

Необхідною умовою формування етико-моральних якостей сучасної 
молоді є звернення до позитивного досвіду „попередніх поколінь, 
звичаїв, традицій, які є основою для утвердження високих моральних 
цінностей, притаманних українському народові”, – наголошує міністр 
освіти України. 

Зрозуміло, якщо ми говоримо про актуальність сучасної української 
моралі, етичного та духовного виховання молоді, нам потрібно 
звернутися до християнського духовного надбання, у якому 
обґрунтовуються трансцендентальні витоки моралі. 

Дійсно, моральні якості українців мають генетично споріднені риси з 
християнською мораллю. Непересічні моральні доброчинності 
українського народу: незлобливість, хоробрість, вірність, співчуття, 
толерантність, м’якість норову, сприятливість до всього культурно-
інноваційного та прогресивного, гідність та багато інших рис, – своїми 
витоками сягають у глибину віків. 

Трансценденталії представлені в християнстві, головним чином, 
принципами „Любові, Віри і Надії”. 

Універсальна дія і вплив на людську свідомість цих імперативів 
просто дивовижні. На цих християнсько-світоглядних засадах 
формується повага до померлих, до існуючих та майбутніх поколінь, 
обґрунтовується любов до Батьківщини, рідної мови, культури. 

„Надія, Віра, Любов” є вихідним у функціонуванні незмінних 
християнських ритуалів по захороненню померлих і пам’яті про них, 
піклуванні і шанобливому ставленні до місць поховання, народження, 
життя і смерті людини. В них сконцентрований зв’язок минулих, 
сучасних і майбутніх поколінь. Ці принципи націлюють людину на 
відродження благоговійного ставлення до слова, думки, моральної 
відповідальності за все, що її оточує, навіть за власне життя. З’єднані в 
нероздільну „трійцю” ці доброчинності є символічним виразом усього 
людського життя, його сенсу і цінності. Їх безмежнозмістовна і 
символічна спрямованість є критерієм високоморальних співвідносин у 
суспільстві, сім’ї, на роботі. Моральна дія цих чинників не обмежена ні 
просторовими, ні часовими координатами. Вони успішно виконують 
роль морального регулятора, а також інтеграційну роль, незалежно від 
віку, етнічно-національних та расових відмінностей людей, від їх фаху, 
інтересів, статі і стану. 

Вони є також тим високоморальним орієнтиром (ідеалом), якого 
люди дотримуються в своєму повсякденному житті, в екстремальній 
ситуації, на порозі смерті. Компенсаторна та психологічна призначеність 
робить їх незамінними в людському житті. 

Охоплюючи навколишній та внутрішній світ людини „Віра, Надія, 
Любов” втілюють упевненість, перспективність, оптимізм і 
смислотворення, сенс і цінність людського життя, формують повагу і 
самоповагу, гідність і рівність між людьми. 
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Емоційно-чуттєва змістовність християнських чинників робить їх 
загальносприйнятливими незалежно від рівня освіти чи матеріального 
стану. Їх засвоєння та виконання здійснюється на рівні душі, серця, а не 
розуму, тому їх дія більш ефективна; їх імперативний характер більш 
дієвий і набуває статусу обов’язку. Обов’язок же – це підґрунтя 
людської гідності і самоповаги (І.Кант). 

Цими моральними доброчинностями відтворюється чинний у 
минулому синтез загальнокосмічного й індивідуального, земного, 
зовнішнього і внутрішнього, божественного і людського, безсмертного і 
тлінного. 

Сприймаючи на рівні, внутрішнього „переживання”, „Віра, Надія, 
Любов” є складовими свідомості і самосвідомості, а тому стають 
твердими моральними переконаннями, взірцем упродовж усього життя. 

Розкриємо зміст і призначення моральних імперативів християнської 
етики з тим, щоб накреслити шляхи їх використання в виховному 
процесі. „Любов довготерпляча, вона милосердна, не заздрить, не 
підноситься, не мислить зла, але радіє правді, благовіє перед істиною. 
Все прощає, надіється, все зносить, всьому вірить. Любов ніколи не 
зникає, хоч і пророцтва бути перестануть” (Кор., 13, 2-13., Ан.Павло)1. 

Маніфестація любові, як головної доброчинності, складає ядро 
Нагорної проповіді. 

Ініціювати ставлення до навколишнього світу, до людей, до себе з 
позиції божественної любові, необхідно кожної миттєвості людського 
спілкування – тільки тоді напруга людяності буде збільшуватися, а 
негативні риси відчуженості і ворожості зменшуватись.  

Стукайте, і вам відчинять: на добро завжди відповідають добром, на 
любов – любов’ю, на приязнь – приязню. 

Віра і надія у всепроникаючу Любов, особливо незгасимі, Надія, як 
зворотний прояв волі, вмирає останньою. Але Надія живиться Вірою, а 
Віра ґрунтується на Надії. Любов, Віра, Надія – настільки 
взаємопов’язані між собою, що разом можуть змінити людину і 
навколишній світ. Саме ці принципи мають стати передумовою 
освітнього та виховного процесу, конкретно втілюючись у повсякденні 
вчинки, моральні переконання, постаючи як ідеал – критерій суспільного 
життя. Християнські моральні доброчинності мають стати 
пріоритетними для всіх форм освіти, – лише вони здатні реформувати 
ментальність українського народу, повернути їй першоджерельну святу 
автентичність. 

 
 
 
 
 
 

                                           
1 Євангеліє. Послання корінфинянам. В., 2-13. 
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ДУХОВНО-РЕЛІГІЙНА СКЛАДОВА  

У ЗМІСТІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ:  
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇЇ РОЗВИТКУ 

 
У статті розглядається питання насиченості курсів предметів у 

світській школі моральним змістом та позитивним знанням про релігію 
і церкву. Характеризується місце та значення духовно-релігійної 
складової в змісті шкільної освіти. Визначаються перспективи співпраці 
світської школи з церквою. 

 
Період бурхливої трансформації соціально-економічних засад 

суспільного життя супроводжується інтенсивним пошуком нових 
смислових орієнтирів суспільної моралі. У складний і суперечливий час 
свого існування суспільство наблизилося до усвідомлення необхідності 
системного, комплексного розвитку всіх сфер життя людини, одним із 
центральних, опорних принципів якого має стати система освіти. 
Актуальною в такому плані є постановка проблеми релігійної просвіти 
та виховання в сучасному освітньому просторі. 

Окремі проблеми сучасної освіти досліджені у філософських, 
педагогічних та богословських працях. Особливо важливими є 
дослідження В.Бондаренка1, А.Затовського. Змістовними в даній царині 
є праці Н.Кочан2, Т.Тхоржевської3, де з філософської та педагогічної 
точок зору осмислюється роль та значення зв’язку школи та церкви, 
обґрунтовується проблема виховання молоді у світлі релігійних 
цінностей. 

На сьогодні час потребує вивчення питання насиченості курсів 
предметів у світській школі моральним змістом та позитивним знанням 
про релігію і церкву, а також перспективи співпраці світської школи з 
церквою. Метою дослідження є визначення місця та значення духовно-
релігійної складової в змісті шкільної освіти. 

Сьогодні в Україні продовжує розбудовуватися національна система 
освіти, формуються головні засади виховання. Виховна робота освітніх 
установ у державі визначається тією концепцією людини, з якої 
виходять при формулюванні цілей виховання. Залежно від того, яку роль 
відводять людині у загальному контексті життя, яке місце вона займає у 
складній космічній ієрархії в уяві тих, хто впливає на виховну політику в 

                                           
1 Бондаренко В. Світська школа і церква в сучасній Україні: у пошуках співпраці // 

Освіта. – 2005. – № 45. – С. 13. 
2 Кочан Н. Відокремлення школи від церкви в координатах відкритого суспільства // 

Людина і світ. – 2000. – № 9. – С. 39-48. 
3 Тхоржевська Т.Д. Розвиток сучасної світської педагогічної думки в Україні під 

впливом християнської релігії // Православні духовні цінності в контексті формування 
сучасного світу: Матер. II Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26 березня 2004 р. – К.: МАУП, 
2005. – С. 146-150.  
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суспільстві, і складається відповідна система виховання. М.Євтух, 
Т.Тхоржевська вважають, що, впроваджуючи нову систему виховання в 
Україні, в основу якої покладено ідею історичного минулого держави, 
народності й родинності, не можна не враховувати таку істотну рису 
українського народу як релігійність1. 

Виховна система має спиратися на загальнолюдські цінності, що 
знайшли своє відображення у багатовікових надбаннях людства й 
українського народу зокрема, невід’ємною складовою яких визначається 
релігія та діяльність церкви. Для вивчення даного питання доречним 
буде аналіз досвіду викладання гуманітарних предметів у 
загальноосвітній школі. 

Підготовка учнів до взаємодії з соціальним середовищем є завданням 
освітньої галузі „Суспільствознавство”. Основна навчальна і виховна 
мета освітньої галузі в старшій школі „полягає у створенні умов для 
свідомої орієнтації учнів у сучасному світі, суспільстві, формування у 
них відповідної активної соціальної та громадської поведінки, 
підвищенні рівня духовної культури школярів, культури спілкування і 
діяльності, для сприяння їх соціалізації…”2 

Ознайомити учнів школи з розвитком, становленням та сучасним 
станом суспільства покликаний курс історії. У загальноосвітній школі та 
інших навчальних закладах обов’язково вивчають історію України в 
контексті світового розвитку. Опановуючи історію, учні отримують 
знання з минулого та вміння аналізувати складні історичні процеси. 
Висвітлення ролі релігії та церкви в історії подається з наукової точки 
зору й окреслюється їх значенням у житті людини в різні історичні 
епохи на окремій території чи державі. Відповідно до цього складено 
зміст предметів історії, де релігія і церква обґрунтовуються як цінності, 
що були визначальними в минулому людини і на сьогодні відійшли на 
другий план, практично втратили сенс в історичному процесі. Такий 
зміст матеріалу свідчить про недоліки висвітлення у шкільному курсі з 
історії сутності релігії та церкви, не дає повноцінних знань про 
визначену сферу й заперечує їх дійсне значення в житті людства, 
особливо сьогодні. 

Цей предмет покликаний виконати основну роль у формуванні 
історичної свідомості молоді. Який би вплив на цей процес не 
здійснювали спосіб життя й культурно-історична традиція, саме 
вивчення історії в разом із знаннями з інших предметів надає йому 
системності, цілеспрямованості. Знання, отримані на уроках історії, 
мають пояснити основи історичних чинників формування світоглядних 
переконань людини. 

З метою правової освіти громадян України та вибору свідомої 
громадянської позиції випускників загальноосвітніх закладів 

                                           
1 Євтух М.Б., Тхоржевська Т.Д. Проблеми виховання молоді в світлі християнського 

вчення // Вісник православної педагогіки. – 1999. – № 1. – С. 54. 
2 Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти // Історія в школах 

України. – 2004. – № 2. – С. 5. 
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обов’язковим для вивчення є предмет „Основи правознавства”. 
Програма курсу передбачає вивчення теми: „Питання свободи світогляду 
і віросповідання. Зміст принципу відокремлення церкви від держави та 
школи від церкви”1. Відповідно до програми, матеріал для вивчення 
даної теми, поданій у новому підручнику, говорить про світогляд і 
віросповідання як окрему особисту сферу життя людини. Зміст закону 
розкривається поверхово і не може повноцінно обґрунтувати та 
пояснити всю складність сучасних процесів у сфері відносин держави й 
церкви, людини й церкви, людини й релігії2. 

Окремі питання релігії та церкви в духовному житті людства 
висвітлюються в шкільному предметі української літератури. Як 
шкільний предмет українська література виконує естетичну, пізнавальну 
й виховну функції, структура програм, її змістове наповнення 
передбачає світський та культурологічний характер. „Як мистецтво 
слова вона є носієм потужного заряду духовної енергії, здатна 
передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до 
покоління…, спрямовувати морально-етичний потенціал, розвивати 
інтелект, творчі здібності, естетичний смак”3. 

У змісті шкільного курсу української літератури для осмислення 
повноцінного становлення та самопізнання себе в суспільстві 
передбачено ознайомлення учнів з релігійними мотивами в творчості 
класиків української літератури, де аналізуються та розкриваються 
окремі проблеми церкви, релігії, віри як частини моральної сфери 
людського буття. Особливе духовне навантаження у своєму змісті несе 
вивчення Біблії на уроках літератури. Опрацьовуючи визначену 
тематику, учні повинні вміти встановлювати зв’язки з раніше 
засвоєними знаннями на уроках історії; розуміти роль християнства 
(Біблії) у духовному житті українського народу; пізнавати й засвоювати 
основи християнської моралі: ідеалів правди, чесності, патріотизму, 
скромності, любові до ближнього; усвідомлювати універсальності 
євангельських істин людського буття4. 

Навчальним планом для 12-річної школи передбачено впровадження 
в 5 кл. загальноосвітніх навчальних закладів України нового 
навчального предмета – «Етика». Мета, завдання й зміст нового 
предмета мають реалізувати основні ідеї, що розкривають перспективи 
розвитку освіти. Навчальний курс розроблено на основі Національної 
доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ ст., де одним із напрямів 

                                           
1 Котюк І. Основи правознавства // Програми для загальноосвітніх навчальних 

закладів. 9 клас. – 2001. – С. 11. 
2 Основи правознавства. Підруч. для учнів 9-го класу загальноосвітніх навчальних 

закладів / За заг. ред. Журавського В.С. – К.: Юридична думка, 2004. – С. 125-128. 
3 Українська література. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-12 

класи. – К., 2005. – С. 6. 
4 Там само. – С. 72-73. 
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підготовки громадянина України визначено етичне виховання 
особистості, набуття нею моральної культури1. 

Щодо введення етики в шкільний курс президент АПН України, 
академік В.Кремень вважає, що „не варто плутати новий предмет з 
християнською етикою, хоча не виключаються сповідувані 
християнством цінності, багато з них є природними для людини. Тобто 
етика – предмет світський, в якому можуть бути представлені певні 
цінності, моральні норми, які сповідує християнство та інші релігійні 
течії”2. Науковці не виступають проти релігії як соціального феномену, 
але сучасна ефективна діяльність людини не може обмежуватися лише 
такою духовністю. Отже, загальнолюдські цінності стають 
обов’язковими для вивчення та пізнання учнями і можуть 
доповнюватися складовими релігійної моралі. 

В умовах трансформації освітньої системи в Україні, в стандарті 
освітньої галузі „Суспільствознавство” для основної та старшої школи 
перелік суспільствознавчих дисциплін розширився, з’явилися такі курси, 
як „Основи політології”, „Основи філософії”, „Основи економічних 
знань”, „Основи релігієзнавства”, „Громадянська освіта”, „Права 
людини”. Держава все більше звертає увагу на запровадження 
суспільствознавчих курсів, що полягає в „озброєнні юного громадянина 
не тільки знаннями й уміннями, настановами та цінними орієнтаціями, 
необхідними для його відповідальної та компетентної участі у житті 
суспільства в умовах демократії”3. 

Запропоновані дисципліни вводять у школах нового типу або в 
класах із поглибленим вивченням окремих предметів. Обов’язковим для 
вивчення учнями загальноосвітніх навчальних закладів став курс 
„Людина і світ”. Він покликаний узагальнити знання школярів з 
предметів суспільно-гуманітарного циклу на основі інтеграції різних 
галузей знань і наук: антропології, філософії, соціології, економіки, 
культурології, політології, релігієзнавства тощо4. Вдосконалення та 
розширення змісту такого предмета на основі переосмислених ідей 
людського буття дасть змогу сформувати повноцінні уявлення школярів 
про світ, місце релігії та церкви в житті людства. 

Давно триває дискусія щодо впровадження у зміст загальноосвітньої 
школи предметів духовно-релігійного спрямування для отримання 
дітьми спеціальних знань про релігію й церкву, їх зміст, історію та 
моральне значення. Міністерство освіти і науки України визнає 
присутність у багатьох школах України різних духовно-релігійних 

                                           
1 Євтушенко Р., Пометун О. Про вивчення нового навчального курсу «Етика» в 5 класі 

загальноосвітніх навчальних закладів України в 2005/06 н.р. // Історія в школах України. – 
2005. – № 1. – С. 9. 

2 Кремень В. Розвитку духовності немає альтернативи // Директор школи, ліцею, 
гімназії. – 2004. – № 1. – С. 5. 

3 Ладиченко Т., Бакка Т. Основні науково-методичні засади курсу „Людина і світ” у 
книзі для вчителя „Методика вивчення курсу „Людина і світ”. 11 клас” (автори 
Т.В.Ладиченко, Т.В.Бакка, О.В.Желіба) // Історія України. – 2005. – № 19-20. – С. 42. 

4 Там само. 
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предметів. Враховуючи об’єктивні потреби суспільства, у школі 
пропонують факультативне вивчення християнської етики чи іншого 
предмета релігієзнавчого характеру. Введення такого предмета як 
альтернатива світському курсу етики буде першим кроком вирішення 
проблеми зближення світської школи й церкви з метою просвіти та 
виховання. 

Очевидно, у будь-якій освітній системі головним є питанням „чого 
вчити”. На жаль, – вважають В.Андрущенко, Л.Губерський, 
М.Михальченко, – знання, закладені в наші навчальні плани, підручники 
й посібники за своїм змістом ще з радянських часів міфологізовані, 
мабуть, не менше, ніж суспільна свідомість учасників навчально-
виховного процесу. „Подорожуючи сторінками практично всіх 
природничих дисциплін, цей міф формує у школярів і студентів хибне 
(ілюзійне) уявлення про науку як „абсолютне добро” та як абсолютний 
засіб розв'язання всіх суспільних суперечностей і негараздів, як єдину й 
безальтернативну панацею від усіх бід як ”абсолютне благо”1. 

Головними носіями інформації з означених предметів є підручники. 
Їх пише невелика група професіоналів, які працюють на цьому ринку 
вже багато часу, і на сьогодні перевидають з мінімальними поправками. 
Формально перелік підручників визначає та рекомендує для 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах Міністерство 
освіти і науки України2. Аналізуючи висвітлення питань релігії в змісті 
підручників, що видаються в Російській Федерації, А.Ситніков 
приходить до висновків, що є актуальними й для України. Фактична 
сторона, – вважає він, – те, як буде висвітлюватися те чи інше питання 
залежить від поглядів, смаку і пристрастей самих авторів підручників і 
якоюсь мірою визначається соціальними запитами, попитом на ту чи 
іншу книгу, її концепції та направленість3. 

Визначальну роль у навчально-виховному процесі виконує вчитель. 
Підготовка вчителя, який би вмів і бажав сприяти формуванню 
особистості дитини, визначається головним завданням педагогічних 
навчальних закладів та закладів післядипломної освіти. Для цього мають 
бути створені сприятливі можливості формування багатогранності особи 
педагога. Виконувати нові функції у навчально-виховному процесі 
школи може вчитель чи вихователь, у якого сформувалася власна 
позиція цінностей розумного й доброго. Вчитель зможе виробити новий 
підхід до виховання молоді на релігійних основах, що матиме позитивні 
наслідки в педагогічній практиці. 

                                           
1 Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Губерський Л., 

Андрущенко В., Михальченко М. – К.: Знання України, 2002. – С. 510. 
2 Перелік програм і навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством 

освіти і науки України для використання у загальноосвітніх навчальних закладах // 
Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – 2005. – № 22-23-24. – С. 27-
96. 

3 Ситников А.В. Религиозное образование в демократическим обществе // Церковь и 
время. – 2003. – № 4. – С. 51. 
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З метою надання знань про релігію у вищих навчальних закладах 
запроваджено вивчення курсу „Релігієзнавство”, що позаконфесійне та 
позаідеологічне за своїм змістом. Україна має багаті традиції 
релігієзнавчої освіти, що озброює людину науковими знаннями про 
релігію, тому викладання даного курсу не може проводитися 
спрощеними методами і спрямовуватись на нівелювання історичних та 
національних цінностей українського народу в угоду утвердження 
релігійних принципів тієї чи іншої церкви або зарубіжної харизматичної 
конфесії1. Вивчення такого предмета не дасть можливості ознайомити 
вчителя з духовною сферою релігії та церкви в житті людини. 

Вирішенням проблеми духовних пошуків людини може стати 
вивчення теології у вищих навчальних закладах. Опрацювання предмета 
сприятиме розширенню світоглядних поглядів випускників не тільки 
гуманітарних факультетів, а й матиме неабияку цінність для майбутніх 
педагогів різних спеціальностей. Він позитивно впливатиме на освітній 
процес, як це показує практика окремих вузів, де не тільки читають 
такий предмет, а й створено наукову базу, організовано кафедри. 

Учителі загальноосвітніх шкіл виступають з вагомим аргументом 
щодо виховання молоді на принципах релігійних учень. Величезний 
вплив релігії на людські душі безсумнівний, – вважають педагоги, – а 
точки дотику педагогіки і релігії – моральність. Вони пропонують не 
вводити окрему дисципліну, яка б розглядала те чи інше віровчення, а 
доповнити сам навчальний предмет на основі історичних традицій та 
вірувань українського народу, що було б доречним. Це питання досить 
актуальне у шкільному середовищі, воно ставить школі проблеми її 
територіального розташування, переваги на цій території релігійної 
конфесії, склад школи за віросповіданням, історичні та релігійні традиції 
регіону, відсутність необхідних педагогічних кадрів тощо2. 

Виникають судження, що на сьогодні в Україні продовжує 
формуватися сучасна виховна система на основі нового спектра 
цінностей, де першочергове значення повинні мати принципи 
християнської моралі як невід’ємна складова загальнолюдської 
культури. З цього приводу З.Шеремета зазначає: „Ми можемо досягти 
виховної мети, не протиставляючи науку і релігію, школу і церкву, а 
розкриваючи внутрішній зв’язок справжніх і серйозних досягнень 
сучасної педагогіки з тим глибоким есхатологічним розумінням людини, 
яке здійснює християнство”3. 

Дослідження історії освіти в Україні показують, що християнство 
було невід’ємною складовою освітніх процесів та виконувало 

                                           
1 Закович М.М. Релігієзнавча освіта як духовна цінність: проблеми і перспективи // 

Православні духовні цінності і сучасність: Матер. Міжнар. наук.-прак. конф., Київ, 21 
березня 2003 р. – К.: МАУП, 2003. – С. 100. 

2 Вісник православної педагогіки. – 1999. – № 1. 
3 Шеремета З. Створення мережі християнських шкіл та їх роль у формуванні 

духовності та національної свідомості громадянина України // Статті, методичні матеріали, 
сценарії. – Львів: Приватний ліцей Блаженного Климентія Шептицького, 2001. – С. 5. 
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визначальні функції в житті особи, суспільства, держави. З відомих 
причин, напрацьовані традиції християнського шкільництва в Україні 
були перервані. Суспільні процеси, що відбуваються у державі, свідчать 
про назрілі потреби відкриття загальноосвітніх шкіл під патронатом 
церкви як закономірний процес розвитку освіти. 

Незважаючи на значні перешкоди, у країні створено приватні 
навчальні заклади, якими опікується церква. Як показує практика, вони 
дають високоякісну освіту, виховують на християнських засадах та у 
співпраці з церквою формують свідомих громадян суспільства. 
Важливою є орієнтація на досвід функціонування подібних шкіл у 
цивілізованих країнах світу, зокрема європейських, у створенні 
повноцінного освітнього простору при опорі на історичні традиції 
українського народу, його високий духовний та інтелектуальний 
потенціал. 

Богословські дисципліни у приватних навчальних закладах, що 
значно доповнюють комплекс загальноосвітніх предметів і цілий ряд 
виховних заходів, спрямовані на формування особистості учня з 
християнським світоглядом. Кінцевою метою відпрацювання системи 
виховання учнів на засадах християнської моралі є формування зрілого 
християнина. Засновник приватного ліцею Блаженного Климентія 
Шептицького І.Ожиївський головною метою роботи закладу вважає 
„здобуття високої освіти і виховання християнської еліти, знання не 
тільки особистих, професійних користей, але й для свого вдосконалення 
в Бозі”1. Такий навчальний заклад задовольняє попит на високоякісну 
освіту й відповідає запитам молоді та їхніх батьків, які хочуть, крім 
отриманих знань, мати середовище для духовного зростання. 
Організація навчального процесу спрямована на творення загального 
середнього освітнього закладу з новою філософією освіти. В основу 
навчального закладу покладено нові ідеї гуманітарного профілю для 
навчання і виховання обдарованої молоді, формування майбутньої 
національно свідомої еліти на християнських засадах2. 

Сучасне життя пронизується релігійними мотивами, і необхідно, щоб 
діти мали змогу орієнтуватися в ньому. Наприклад, навчання у 
приватній школі „Співтворчість” базується на православних основах, тут 
надають найсучасніші знання з окремих предметів, використовують 
найдосконаліші методи, прийоми, форми шкільної та позашкільної 
роботи з учнями. Вивчення додаткових предметів, таких як російська, 
німецька, англійська мови, математика, заняття з хорового співу, 
образотворчого мистецтва, хореографії, боротьби, оволодіння грою на 
музичних інструментах дає підстави назвати такий заклад сучасним та 
багатообіцяючим3. 

                                           
1 Звіт приватного ліцею Блаженного Климентія Шептицького. – Львів: Приватний 

ліцей Блаженного Климентія Шептицького, 2001. – С. 13. 
2 Там само. – С. 8-21. 
3 Барматова И. «Главная цель воспитания – пробуждение совести к действию // 

Православный Мир. – 2004. – №. 7. – С. 27. 
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У наш час проблема надання церкві належної ролі у вихованні дітей 
викликана самим життям, і може розв’язатися поступово зі створенням 
мережі навчальних закладів під її опікою. Цілком очевидно, що такі 
навчальні заклади будуть бажаними для певного кола людей. Директор 
приватного ліцею Блаженного Климентія Шептицького З.Шеремета, 
маючи багаторічний досвід роботи у даній сфері, вважає, що в нашій 
державі може впровадитися практика відкриття приватних навчальних 
закладів під патронатом церкви. Для цього мають бути певні умови: 
усвідомлення батьків, що є головними замовниками на освіту та 
виховання; готовність педагогічних працівників та наявність відповідної 
матеріальної бази; правове поле держави1. Як показують дослідження, 
складні переходи здійснюється не водночас, а довготривалою й копіткою 
реформаторською діяльністю, де позитивні зрушення переплітаються з 
старими й новими суперечностями, які аж ніяк не вкладаються в існуючу 
модель. Отже – це тривалий процес, вимагає значних затрат і потребує 
на сьогодні здійснення реальних практичних дій для його вирішення. 

Специфіка роботи таких навчальних закладів не буде створювати 
інформаційний та морально-виховний бар’єр, а має довести свою 
дієвість у наданні конкурентноспроможних знань в освітньому просторі 
держави та зарубіжжя. Здобуття освіти визначить нахили випускників та 
намітить їхні перспективи. 

На сьогодні існує ситуація, коли визначається розвиток освіти в 
Україні на основі педагогічних здобутків історичної минувшини, а вони 
у своїй більшості нерозривно пов’язані з діяльністю церкви, і в той же 
час проголошується відокремлення школи від церкви. Свободи та права 
як головні цінності людини закріплені в Конституції України та інших 
законах. Проте не всі вони забезпечені однаковими умовами реалізації, 
що є підґрунтям для всіляких спекуляцій. Формування правового поля 
освіти – одне з найбільш актуальних завдань функціонування, розвитку 
та реформування цієї галузі в трансформаційний період, який переживає 
нині українське суспільство. Відсутність законів, що спонукають до 
легітимної практики, або їх недостатність – відверто підштовхують 
людей до не правових, суб'єктивних, а нерідко і злочинних дій та 
вчинків. Шкідливість останнього особливо очевидна в освітній сфері, де 
предметом кінцевого впливу, правильної чи хибної норми є діти, молодь, 
яку виправити практично неможливо2. 

Реалізація окремих стратегій не потребуватиме докорінної зміни 
законодавства, а вимагатиме його корекції та уточнення. Дослідники 
Центру Розумкова вважають, що в сучасній практиці державно-
конфесійних відносин в Україні, відокремлення церкви від держави, 
школи від церкви фактично усувається демократичними процесами в 

                                           
1 Шеремета З. Створення мережі християнських шкіл та їх роль у формуванні 

духовності та національної свідомості громадянина України // Статті, методичні матеріали, 
сценарії. – Львів: Приватний ліцей Блаженного Климентія Шептицького, 2001. – С. 3-6. 

2 Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Губерський Л., 
Андрущенко В., Михальченко М. – К.: Знання України, 2002. – С. 514-515. 
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українському суспільстві. Церква не може втручатися в навчально-
виховний процес чи пропагувати релігію в будь-якій формі. Разом з тим, 
маючи переконливі досягнення в справі виховання молоді, перевірені 
історією, вона певно володіє зауваженнями та пропозиціями, які будуть 
цінними в освітній практиці. Компетентним у даній сфері органам 
державної влади доречно до цього прислухатися. Забезпечення права на 
свободу совісті передбачає право громадян на вільне отримання освіти, у 
тому числі й релігійної. Відокремлення школи від церкви не повинне 
розглядатися як перешкода викладанню релігії в державних школах; 
діяльності богословських факультетів і кафедр у державних вищих 
навчальних закладах; заснуванню релігійними організаціями 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів усіх рівнів1. 

Сприяння реалізації права громадянина на свободу вибору характеру 
освіти як елемента свободи совісті визначається пріоритетним напрямом 
державної політики у сфері забезпечення права на свободу совісті та 
встановлення партнерських взаємовідносин з церквою у сфері освіти. 
Дослідники Центру Розумкова доводять, що для цього необхідно: 
„законодавче врегулювання права церкви (релігійних організацій) на 
заснування конфесійних навчальних закладів; розробка та впровадження 
державного стандарту богословської (теологічної) освіти; механізму 
визнання документів про освіту, отриману в релігійних (духовних) 
навчальних закладах; ліцензування та акредитація конфесійних 
навчальних закладів усіх рівнів; вивчення можливостей фінансування 
дисциплін, що викладаються в конфесійних навчальних закладах та 
належать до державного стандарту, з бюджетних коштів”2. 

Батьки й діти, вчителі й учні не мають бути пасивними носіями тих 
чи інших функцій в освіті. Масова свідомість учасників навчально-
виховного процесу в буквальному розумінні перенасичена 
різнобарвними освітянськими міфами. У цьому зв'язку мають бути 
переосмислені норми, які регулюють питання не лише вибору типу чи 
виду навчального закладу, змісту навчальних дисциплін чи курсів, а й 
характеру самого навчально-виховного процесу, особливо його 
практичної складової3. Активізація діяльності зацікавлених у цьому осіб 
сприятиме появі релігійних приватних альтернативних шкіл, ліцеїв, 
гімназій. 

Отже, духовно-релігійна складова частково присутня в шкільній 
освіті. Вона перебуває на етапі визначення та утвердження в змісті 
загальноосвітньої школи. З демократизацією суспільства, 
переосмисленням історичного минулого та модернізаційними 
тенденціями в освіті окреслюється сучасне бачення ролі релігії та 
Церкви в житті людини. Це дасть змогу також створити нові 

                                           
1 Концепція державно-конфесійних відносин в Україні (проект) // Національна безпека 

і оборона. – 2004. – № 3. – С. 4. 
2 Там само. – С. 7. 
3 Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / Губерський Л., 

Андрущенко В., Михальченко М. – К.: Знання України, 2002. – С. 500-514. 



 
Україна – освіта 

 

 147

альтернативні навчальні заклади під патронатом церкви, що діятимуть у 
рамках законів і будуть задовольняти потреби сучасного суспільства. 
Формування моделі освіти має базуватися на відтворенні власного 
культурно-історичного досвіду в поєднанні з найновішими 
досягненнями сучасної науки, культури і соціальної практики та 
прогресивних надбань зарубіжних країн світу. Для повноцінного 
обґрунтування даної проблеми необхідне її різностороннє педагогічне, 
історичне, правове дослідження. 

 
 
 

Марчук В.В. (Біла Церква) 
 

ПРОБЛЕМА ЦІННОСТЕЙ  
У ПЕДАГОГІЧНОМУ РАКУРСІ 

 
У статті досліджується проблема цінностей у педагогічному 

ракурсі. Автор переконаний, що цінність у педагогіці формується під 
впливом ставлення людини до суспільства і людини до людини, вона 
спрямована в майбутнє, має значення для досягнення будь-якої мети. 

 
Людині завжди було притаманне ціннісне ставлення до предметів і 

явищ навколишнього світу, що стверджує факт існування особливої 
форми свідомості – ціннісної. В процесі еволюції людина намагалася 
удосконалювати знаряддя праці, забезпечувати свої найелементарніші 
потреби, відкидаючи при цьому все, що їй “заважало”, “не подобалося”, 
а також стверджувати, зберігати те, що вважала за потрібне, необхідне. З 
цього можна судити, як формувалася її ціннісна свідомість. Поступово 
осмислювалася значимість предметів і явищ навколишньої реальності 
для окремого індивіда, групи, потім суспільства, тобто визначалася 
цінність цих предметів і явищ. 

Проблема цінностей – одна з найбільш складних та суперечливих 
проблем педагогіки. Як відомо, поняття “цінність” широко 
використовується у педагогічній та іншій спеціальній літературі для 
того, щоб показати соціальне, культурне, людське значення певних явищ 
дійсності. У різних дисциплінах – педагогіці, соціології, економіці тощо 
– поняття “цінність” має різне значення.  

Поняття цінності у педагогіці відрізняється від аналогічного поняття, 
наприклад, в економіці, тим, що має інше джерело походження, інше 
ставлення людини до предмета оцінки, здійснюється (формується) під 
іншим кутом зору. Якщо в економіці цінність, вартість однозначно є 
породженням праці (тобто тут вартість виникає в процесі людської 
діяльності), то в педагогіці цінність формується в ширшому значенні 
ставлення людини до суспільства і людини до людини, вона спрямована 
в майбутнє, має значення для досягнення будь-якої мети.  

Витоки теорії цінностей слід шукати ще в давніх педагогічних 
концепціях. В центрі уваги педагогічного вчення постає не лише 
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природа, а й людина, яка почала досліджувати, вивчати саму себе, 
пізнавати себе й своє мислення. 

Існувала й інша точка зору, згідно з якою мораль – це породження 
суспільства або ж окремої людини, а, отже, не існує універсальної і 
єдиної моралі і політичного ідеалу як цінності, мораль і право мають 
відносний характер. Стверджуючи і визнаючи відносність моралі й 
ідеалу, педагоги створювали підґрунтя для осмислення відносності 
цінностей. Існують цінності й норми, що являють собою всезагальне 
благо (найвище добро) і справедливість. Такою цінністю і нормою 
вважають доброчесність. Основне значення цього слова пов'язане, 
передусім, з моральною досконалістю. Щоб бути “доброчесним”, 
“досконалим”, необхідно володіти нормативними знаннями про те, що 
таке “добро” і “зло”. Поняття “добро”, “доброчесність” у широкому 
розумінні, як поняття “благо”, тобто як найвища цінність, якою 
вважається моральна досконалість людини, що досягається втіленням 
високих моральних цілей “найкращим способом”. 

Людина розумна жива істота, якій притаманні розум і мова. Душа 
людини – це насамперед її мислення, порівняно з яким вольові, емоційні 
та інші елементи людської діяльності є другорядними.  

Щодо людини, то її ціннісні орієнтації визначаються соціальним 
життям у полісі. Доброчинна та людина, яка керується винятково 
розумом, завдяки якому вона упорядковує свою поведінку й узгоджує її 
з природним плином речей, у якому проявляється логос, розум світу.  

Отже, уже в педагогіці формується теорія цінності, хоч аксіологічні 
судження входять лише як компонент у структуру педагогічного 
категоріального апарату. Однак слід наголосити на тому, що вже в цій 
структурі вживалося окреме поняття “цінність”. Зрештою, саме з даного 
терміна значно пізніше й започаткувалася назва “аксіологія” – наука про 
цінності. 

Аксіологічні положення педагогіки стали підґрунтям для подальшого 
розвитку ціннісного підходу людини до навколишнього світу. 
Виділилися аспекти оціночного погляду на буття людини, зокрема такі 
його сторони, як етична, естетична, утилітарно-практична та інші, на 
основі чого педагоги намагалися дати відповідь на запитання, що ж таке 
“благо”, “добро”, “істина”, “користь”, “краса” тощо. 

Поняття цінності загалом стосується кожної речі, позначаючи в ній 
ідентичну функцію (реалізацію можливості) стосовно різного у кожному 
конкретному випадку змісту. А ось поняття категоріальної цінності, на 
відміну від цінності загалом, вказує лише на визначений зміст, 
обмежуючись стосовно нього виключно функцією реалізації. Існування, 
як фундаментальна цінність усіх цінностей, перебуваючи у неминучому 
зв'язку зі змістом одиничних речей, має єдиний безперечний сенс у 
творчому акті абсолюту існування – блага (любові) – істини (пізнання) 
або в абсолютно самодостатній цінності. Цінність, буттєво 
конструйована завдяки її похідному характерові з абсолюту пізнання і 
любові, може повторно виявитися об'єктом пізнання і смислом потягу 
насамперед з боку людини. Завдяки цьому вторинному узагальненню 
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цінність може бути визначеною. Водночас пізнання має бути 
спрямоване, передусім, на об'єкт, а не всередину нього, на суб'єктивні 
цінності. Тому мудрість полягає не тільки в пізнанні, а й у любові. Саме 
в цьому й полягає вирішальна і плодотворна (блага) вість людини, яка 
спричинює її розвиток як особистості.  

Пошуки відповідей на запитання, що ж таке “благо”, “добро”, 
“істина”, “користь”, “краса” тривали впродовж усіх етапів розвитку 
суспільства. 

Проблеми цінності привертали увагу педагогів тим, що саме з 
позицій ціннісного підходу вони намагалися обґрунтувати здатність 
індивіда здійснювати раціональний вибір засобів досягнення позитивних 
результатів своєї діяльності. Відомо, що цей період у розвитку 
педагогічної думки характеризувався різноманіттям течій і напрямів, 
представники яких висловлювали часто зовсім полярні точки зору як на 
загальні проблеми суспільного розвитку, так і на проблеми цінностей. 

У теорії цінностей висловлювалася думка щодо фундаментальних 
відмінностей між реальними фактами і цінностями, тобто між тим, що є 
в реальній дійсності, і тим, що “має бути”. Питання про цінності 
розглядалося як емпіричне питання і висловлювалася теза про “ціннісну 
свободу”, зокрема ціннісну свободу наукового пізнання. В науці ми 
шукаємо істину, яка є загальнозначущою, тобто рівноцінною для 
кожного. 

Концепція “ціннісної свободи” не означає, ніби цінності не 
відіграють ніякої ролі в пізнанні світу. Всі знання про культуру й 
суспільство обґрунтовані ціннісними поняттями. Знання, що визнані 
нормативними точками зору, базуються саме на цінностях. Ціннісні 
поняття є передумовами наук про культуру й суспільство. Зміни в 
суспільних науках можуть бути результатом як глибоких зрушень у 
самому суспільстві, так і в поглядах суспільства на цінності, тобто в 
ціннісних судженнях і поняттях. Наукові дослідження конституюються 
за допомогою ціннісних понять, а сама наука має бути вільною, 
незалежною цінністю. 

Життя може бути лише “засобом” для досягнення мети і цінність 
його залежить від цінності мети.  

Поряд з поняттям “цінність” широко використовується також поняття 
“значення”, “норма”, “істина”. Система цінностей є визначальною і 
загальноприйнятою в певну історичну епоху. Вона визначає значущість 
науки, мистецтва, релігії, етики, економічних і політичних відносин, 
освіти. Крім того, будь-яка цінність передбачає певну норму, на яку 
посилаються як на стандарт, наприклад, норма права й моралі, норма 
виховання, норма етикету та ін. Дані норми несуть у собі значущість 
позитивної або ж негативної цінності.  

Однак у визначеннях сутності поняття “цінність” та інших аксіологічних 
категорій суперечності не зникли, а, навпаки, набули ще більшої 
різноаспектності та різноплановості. Представники психологічної теорії 
цінності (К. Еренфельс, Крейбіг, А. Мейнонг та ін.) прирівнювали цінність 
до інших психологічних явищ, що виникають у процесі ціннісного 
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відношення людини до навколишнього світу. Цінність у цьому плані 
розглядалася то як цінність конкретного об'єкта, яким суб'єкт прагне 
заволодіти, то як значення, яке мають для суб'єкта відчуття, переживання від 
спілкування з певним об'єктом тощо. 

Слід відзначити, що на основі аналізу концепцій теорії цінностей у 
вітчизняній педагогіці намітилося також декілька напрямів дослідження 
даної проблеми: 

здійснення поглибленого аналізу специфіки ціннісної свідомості та 
виявлення в ній когнітивних моментів; 

виявлення діалектичних взаємозв'язків когнітивного і ціннісного в 
пізнавальному процесі: а) взаємодія зовнішніх стосовно науки ціннісних 
чинників (етичних, естетичних, педагогічних, соціокультурних) та 
внутрішньонаукових регулятивів; б) функціонування ціннісних факторів 
у самій науці, у її знаннях і методах; 

виявлення сутності моральних, естетичних, соціальних та інших 
цінностей, їх природа та особливості; 

з'ясування взаємовпливів системи цінностей з вивченням іноземних 
мов тощо. 

 
 

Лавренчук Т.С. (Київ) 
 

УКРАЇНОЗНАВСТВО  
В СИСТЕМІ ШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

(з досвіду роботи НЗНЗ № 273  
Голосіївського району м. Києва) 

 
У статті досліджується викладання українознавства в системі 

шкільної освіти. Автор переконаний, що українознавство як 
консолідуючий, інтегрований курс знань, який розвивається у постійній 
відповідності до вимог часу, суспільних потреб, запитів особистості 
попри традиційне сприйняття – це не тільки історія, мова, традиції 
тощо – це сучасна галузь знання, бо дає відповіді на сучасні проблеми 
нашого суспільства, дошукується до їх причин, намічає шляхи 
вирішення, формує патріота своєї країни. 

 
Наша школа знаходиться у мальовничому куточку на околиці Києва –

Корчуватому. Довкола – ліс, вода, кручі. Поряд такі історичні місцевості, 
як Китаєво, Видубицький монастир, Конча-Заспа, Голосіївський ліс. 
Неподалік, у Пирогові, – музей архітектури та побуту України. Ви 
можете подумати, що нам поталанило. Та тільки у нас, як і у вас, – 
заводи – цегельні та цементні, тютюнова фабрика тощо. Корчувате – це 
робітничий район зі своєю інфраструктурою, у якій культурно-освітнім 
центром упродовж багатьох років є середня загальноосвітня школа № 
273. Природну та історичне оточення спрямувало діяльність нашої 
школи на національно-патріотичне виховання, що знайшло своє 
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відображення у дієвій системі навчально – виховної роботи школи, у 
якій чільне місце посідає викладання українознавства. 

Українознавство відповідає вимогам сьогодення: поглиблює 
процес засвоєння різнопланової інформації, забезпечує перетворення 
її на знання, а також забезпечує системність знань; стверджує 
нероздільність навчально-виховного процесу, сприяє розвитку не 
тільки інтелектуальної особистості, а й громадянина України.  

Викладається інтегративний курс «Українознавство» в школі за 
програмою-стандартом, розробленою під керівництвом професора 
П.П.Кононенка Науково-дослідним інститутом українознавства МОН 
України (2003 р., для 12-річної школи). Зміст курсу українознавства 
допомагає розкрити внутрішній потенціал учнів та педагогів. 
Викладають предмет учителі початкової школи (1-4 кл. по пів години на 
тиждень, що недостатньо для досконалого оволодіння темами) та вчителі 
історії (бо для вивчення багатьох тем важливо враховувати історичні 
уроки нашого минулого, 5-11 кл. по 1 год. на тиждень).   

Вчителі діляться досвідом, обмінюються думками, разом планують 
виховну роботу. Кожен учитель бере участь у роботі творчих груп, 
семінарів-практикумів, школи педагогічної майстерності. Впродовж 
2005/2006 навч. року на базі школи пройшли семінари-практикуми для 
вчителів українознавства Голосіївського району м. Києва, для слухачів 
курсів підвищення кваліфікації з українознавства педагогічного 
університету ім. Б. Грінченка. З досвіду роботи вчителів надруковані 
доробки, серед яких спортивна гра «Козацькому роду нема переводу» 
(автором якої є вчитель-методист фізичного виховання Рудиченко Е.Р.), 
«Весела подорож школою» (заступник директора з навчально-виховної 
роботи Коваленко О.М., педагоги-організатори: учитель-методист 
Лавренчук Т.С., вчитель І категорії Горбатюк В.І.), річний цикл 
народних свят для учнів початкової школи – „Шкільними стежками” 
(учитель початкових класів Г.Л.Буцько, старший вчитель) тощо. 

Системність роботи школи полягає в тому, що не тільки на уроках 
українознавства формується національне виховання. Вчителі-
предметники на своїх уроках приділяють увагу досягненням українських 
учених, підкреслюють значення відкриттів української науки в 
міжнародному науковому просторі. Це дає можливість учням набувати 
знання про Україну та українство загалом, усвідомлювати причетність 
до світової науки, культури.  

Для підвищення інтересу учнів до вивчення українознавства вчителі 
школи в своїй діяльності використовують різні прийоми та методи 
роботи: елементи гри, уроки-екскурсії, «занурення» в історичну епоху, 
конференції, вікторини, тренінги, перегляд відеоматеріалів. Бесіда, 
диспут, семінар, роз’яснення, переконання, різні приклади, спілкування, 
робота з документами, створення громадської думки тощо допомагають 
учням не тільки засвоїти матеріал, а й виробити свою власну 
громадянську позицію.  

Вчителі прагнуть, щоб уроки були різноманітними, змістовними. 
Кожен педагог є творцем уроку (бо методичного забезпечення, на жаль, 
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недостатньо) і наповнює  навчально-виховний процес таким змістом, 
коли учні активно сприймають сказане вчителем, бо то для них цікаво; 
звертаються до вчителя, як до старшого товариша; активно 
обмірковують почуте і не бояться висловлювати власні думки. Зокрема, 
для цього самі ж учні, як партнери  викладача у навчально-виховному 
процесі, складають правила поведінки  під час уроків. Ці правила не є 
остаточними, вони доповнюються, вдосконалюються, змінюються з 
кожним новим класом. Дітей найбільш приваблює те, що правила 
обов’язкові і для викладача, і для учнів. Серед них: «кожна думка має 
право на існування», «взаємоповага», «обов’язкова культура поведінки 
та спілкування» тощо. Поступово виконання цих правил стає постійною 
нормою поведінки. 

Ця педагогіка толерантності, співдружності учителя з учнем, 
проведення роботи по впровадженню культури спілкування та норм 
поведінки є однією з основних ланок нашої роботи. Відповідно до 
традицій слов’янства – вчитель є духовним прикладом, джерелом 
енциклопедичних знань, порадником, прикладом для наслідування. Тому 
навчаючи інших, сам маєш постійно вчитися. Вчитися в учнів, у колег, у 
навколишнього середовища, набиратися досвіду та зростати духовно. 

Цікавою знахідкою, з моєї точки зору, є виділення серед інших 
зошитів з українознавства. Учні самі виготовляють обкладинку зошита у 
традиціях українського традиційного та сучасного мистецтва, 
зображуючи на ній елементи чи навіть картини з українознавства 
(державну та народну символіку, українську хату, природу, вишивку, 
писанки тощо). Це допомагає їм несвідомо виділяти не тільки зошит, а й 
предмет українознавства. 

Потрібно зауважити, що система роботи школи з українознавства 
включає в себе не тільки проведення уроків, участь у олімпіадах різного 
рівня, написання науково-дослідницьких робіт МАН, а й позаурочну 
діяльність, виховну роботу, співпрацю з батьками та громадськими 
організаціями. Сукупність цих напрямів роботи виховує учнів 1 – 11 
класів громадянами Української держави на основі вивчення історії 
рідного краю, традицій, обрядів та культури українського народу, навчає 
учнів любові до своєї Батьківщини. Не цуратися того, що набуто за довгі 
часи українським народом, не соромитись, що ми живемо в Україні й є 
українцями.  

Я вважаю, що більшість погодиться з тим, що «культура українського 
народу починається з душі маленької дитини». Впродовж останніх двох 
років ці слова є темою, над якою працює наша школа. І тому велика 
увага приділяється роботі з батьками. Підтримка  батьків, які є першими 
вихователями дитини, особливо мати, необхідна при навчанні і 
вихованні Людини. Тому при школі діють батьківський всеобуч,  
зразковий фольклорний ансамбль «Любисток», куди входять батьки 
наших учнів, клуб бабусь та дідусів. Традиційним став фестиваль 
«Родовід» – демонстрація найкращих традицій родини, оскільки родини 
мають корені з сільської місцевості з різних регіонів України. Це 
фестиваль родинно-побутової культури – знайомство з етнографією 
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областей України. Він об’єднує школу й родину кожного учня, виражає 
повагу до сімейних захоплень, підтримує прояви творчості, що йдуть від 
покоління до покоління (співочі родини Костомах, Кононенків, 
Левицьких; мистецькі родини Сперкачів, Кашкарових; поетична родина 
Слюсаренків та ін.; майстри української вишивки Пархоменки тощо). 
Батьки беруть участь у спортивних змаганнях, є глядачами та суддями 
щорічного фестивалю художньої самодіяльності «Зірки, на сцену!», у 
якому учні залучені до співочої культури народу, художньо-естетичної 
діяльності, на базі якого формується духовний світ учнів. 

Необхідно звернути увагу, що кожна дитина народжується з певним 
талантом. Учні мають різні здібності, схильності, темперамент, 
світосприйняття. Ми маємо розпізнати в кожному з учнів особистість; 
прийняти кожного таким, яким він є; допомагати кожному учневі 
розкрити свій маленький талант і намагатися розвивати його,  
враховуючи особливості кожної дитини . 

Участь у фольклорному ансамблі «Медуниці» (керівник – лауреат 
премії ім. П.Чубинського Левицька Н.В., у минулому – мама учениці 
нашої школи, член батьківського комітету), спортивних, літературному, 
декоративно-прикладному гуртках; конкурси,  виставки малюнків, 
виставки дитячих та батьківських робіт, зустрічі, інтелектуальні ігри 
(«Чи знаєш ти Україну?», «Знавці Голосіївського району», «Знавці 
Києва»), клуб веселих та кмітливих,  спортивні змагання (серед яких 
улюблені «Козацькому роду нема переводу», «Джура»), туристичні – 
краєзнавчі конкурси та змагання різного рівня, випуск прес-центрів 
класів допомагають розвивати творчу особистість, забезпечується 
інтелектуальний та фізичний розвиток дитини. 

Приємно відзначити, що участь у шкільних гуртках та секціях беруть 
не тільки учні нашої школи, а й усього Корчуватого. Традиційними є 
проведення українських народних свят «Медуничками» для мешканців 
мікрорайону: свято Купайла, кусання Калити, закликання весни на 
Жуковому острові, різдвяні свята тощо. На запрошення вчителів школи 
учасники ансамблю виступають на уроках співів, української літератури, 
історії, українознавства. 

Результатом багаторічної діяльності школи та співпраці з громадою 
Корчуватого є робота по створенню шкільного краєзнавчого музею. В 
ньому будуть представлені елементи побуту, декоративно-прикладного 
мистецтва, авторські роботи майстра української вишивки – Козачок 
Р.В., роботи майстра української іграшки Мацелли В.П., роботи учнів та 
вчителів школи. Цікавим експонатом стануть записи українських 
народних пісень у виконанні Козачок Р.В., які вона збирала впродовж  
свого життя.  

Ще одним об’єднуючим елементом нашого школярства є діяльність 
шкільного самоврядування, шкільна та класна символіка. Кожен клас 
має свій герб, свою назву. В них прослідковується коріння від гербів та 
історії наших предків, враховується місце розташування школи та 
спрямування роботи класних  колективів.  
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І останнє, на що я хочу звернути увагу при розгляді вищеназваної 
теми, – це співпраця з громадськими організаціями. Учні навчального 
закладу не можуть жити ізольовано від довколишнього світу. Вони 
мають навчитися спілкуватися з різними людьми, вміти розрізняти добро 
і зло. Намагатися вдосконалити свої знання з різних напрямів суспільної 
діяльності. При цьому їм необхідно толерантно та з повагою ставитися 
до різних людей не тільки на території школи, а й у різних життєвих 
ситуаціях. Цьому дуже допомагає спілкування з ВНЗ, громадськими 
організаціями, особливо такими, які мають інший напрям роботи, інші 
погляди на певні моменти української історії, можуть надати можливість 
поглибити і зробити багатогранними знання з різних галузей людського 
життя. Наприклад, співпраця з бібліотекою району № 15 несе всім 
жителям Корчуватого насолоду пізнання, зустрічі з цікавими людьми, 
майстер-класи з прикладного мистецтва. Українське молодіжне 
аерокосмічне об’єднання «Сузір’я», колективними членами якого є 
колектив школи, дарує нам знання космічного простору, зустрічі з 
людьми, які вивчають космос, можливість показати творчість своїх учнів 
у часі та просторі.  

Я впевнена, що кожна школа, у якій викладають українознавство, 
може надати величезний обсяг інформації про цікаві знахідки, розвиток 
патріотичного та національного виховання, любові до України. 
Відтворення можливостей для вдосконалення себе, як людини та 
громадянина; дитини, як майбутнього керівника державою. 

Проте ще є певні проблеми, на розв’язання яких мають бути 
спрямовані зусилля колективу: формування в учнів бажання і вміння 
самостійно здобувати знання; поглиблювати знання, уміння, які давали б 
змогу учневі в майбутньому поповнювати знання шляхом самоосвіти. 
Недостатньо ведеться робота з науковою літературою, потрібно 
удосконалювати методику викладання українознавства, вишукувати 
більше можливостей забезпечення матеріально-технічної бази кабінету 
українознавства, історії, української мови. Вже з власного досвіду 
роботи вчителем українознавства можу стверджувати, що необхідно 
вводити в українознавчі програми елементи народознавства. Надавати 
дітям можливість працювати на уроках руками, створюючи своє бачення 
народної творчості і розвивати потяг до традиційної української 
культури.  

Звичайно, у сучасній школі існує багато проблем у викладанні різних 
курсів, і, зокрема, українознавства. Сюди відноситься адаптація програм 
віковим особливостям учнів і змісту базових програм; відсутність 
якісних підручників (і підручників з українознавства, зокрема); підхід до 
вивчення різних предметів, якість викладання, матеріальне забезпечення 
навчальних закладів, і, звичайно, рівень підготовки вчителів. Ці 
проблеми має вирішити Міністерство освіти і науки України, задля 
цього відбувається щорічний конгрес з українознавства. 

Отже, враховуючи зазначене вище, можна стверджувати, що 
комплексна робота нашої школи з українознавства в системі шкільної 
освіти дає результат: зростає культура поведінки учнів, покращується 
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мікроклімат спілкування, що є підґрунтям для національно-
патріотичного виховання, росте взаємопорозуміння між учнями, 
вчителями, батьками. Більшість випускників школи обирають 
гуманітарний напрям освіти. Розвивається духовність підростаючого 
покоління, батьки повертаються до традицій виховання дітей. Зростає 
взаємоповага, формуються дійсно громадяни незалежної України.  

Українознавство, як консолідуючий, інтегрований курс знань, що 
розвивається у постійній відповідності вимогам часу, суспільним 
потребам, запитам особистості попри традиційне сприйняття – це не 
тільки історія, мова, традиції тощо – це сучасна галузь знання, бо дає 
відповіді на сучасні проблеми нашого суспільства, дошукується до їх 
причин, намічає шляхи рішення, формує патріота своєї країни. 
Патріотизм – це не тільки милування своєю історією, а й намагання 
змінити своє життя на краще, не перекладаючи на інші плечі свої 
проблеми, а докладаючи власних зусиль у їх вирішенні. Починати 
потрібно з себе. Любов до своєї землі починається з власної дитини, 
родини, школи, міста… 

 
 
 

Грон В.В. (Черкаси) 
 

ДЕЯКІ ЗАУВАЖЕННЯ  
ЩОДО ПЕРСПЕКТИВ НАУКОВОЇ РОБОТИ  

У ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИХ  
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

 
Праця присвячена проблемі пошуку ефективних форм заохочення 

педагогічних працівників до наукової діяльності. У центрі уваги 
дослідника опинилися питання соціального статусу викладачів середніх 
(у тому числі – професіонально-технічних) навчальних закладів. 

 
Кілька років тому українська педагогічна наука зробила несподіване 

відкриття: ми повинні повернутися обличчям до учня, і черговий раз 
згадала про настанови видатного майстра вчительської справи В. 
Сухомлинського. У вдумливого реципієнта подібних закликів має 
виникнути запитання: яким боком поверталися вчителі до учнів раніше, 
проте гуманізм даної сентенції очевидний. Не очевидна тут діалектика: 
якщо кожен знає, що навчально-виховний процес – річ інтерактивна, то, 
здавалося б, нікого не треба переконувати і в тому, що вільну, всебічно 
розвинену, гармонійну і сильну особистість здатна виховати лише 
сильна, гармонійна особистість, не обтяжена пресом перманентного 
приниження. Однак на практиці ця частина парної категорії частенько 
залишається невидимою (ні для кого) стороною Місяця. Прагнучи в силу 
наших скромних можливостей трішки виправити ситуацію, ми сьогодні 
маємо намір сконцентрувати увагу на перспективах наукової роботи з 
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точки зору інтересів учителя, а не тільки учня (хоча, погодьтеся, все 
дуже тісно пов’язано між собою). 

Щиро кажучи, у вітчизняній педагогічній традиції робота викладача 
середньої школи тією чи іншою мірою є роботою науковою. Особливо 
це стосується таких форм інтелектуальної власності, як відкритий урок, 
методична розробка, підготовка учнів до участі в олімпіадах, конкурсах 
тощо1, і, нарешті, самоосвіта – діяльність, спрямована на підвищення 
професійного рівня та знання предмета аж до написання власних 
наукових праць. Зрозуміло, що останній з названих видів активності 
виступає незаперечним гарантом успіху всіх попередніх. Таким чином, 
його стимуляція забезпечує протікання навчального процесу в умовах 
суцільних позитивів: 

по-перше (особливо якщо йдеться про гуманітарну галузь), 
викладання будь-якого предмета, окрім вузькоспеціальної, має 
виконувати світоглядні функції. Отже, чим вищий інтелектуальний 
потенціал педагога, чим глибші його знання, тим більше можливостей 
він має для формування засобами даної конкретної дисципліни 
об’ємного світосприйняття у своїх вихованців; 

по-друге, знаючий викладач, як правило, викликає повагу учнів, 
навіть тих, хто не вирізняється високим рівнем компетенції. Про 
наслідки такої поваги (котра, між іншим, переноситься і на предмет) годі 
й говорити; 

по-третє, викладач-ерудит – це широкий вибір можливостей і 
перспектив для обдарованих учнів (коментарі зайві); 

по-четверте, наукові здобутки педагогічного колективу є основою 
престижу навчального закладу. 

Однак перелічені переваги стосуються кого завгодно, крім самого 
вчителя. Кожен, хто намагається поєднувати заняття наукою з 
обов’язками наставника громадян України, що не досягли 18-річного 
віку, рано чи пізно стикається з цілою низкою труднощів. І мова тут не 
лише про матеріальні негаразди (хоча і вони мають місце). Швидше 
йдеться про соціально-значимий статус педагога. Пропонуємо поглянути 
на ситуацію детальніше. 

Найперша складність – брак часу. Шкільний учитель, на відміну 
викладача ВНЗ, має бути одночасно й артистом-оратором, і педагогом-
організатором, і менеджером-господарником, у той час як для 
останнього подібна комбінація якостей можливо й бажана, але не 
обов’язкова. При всьому тому викладач вищої школи має значно більшу 
вагу в очах своєї адміністрації, ніж учитель середньої школи – в очах 
своєї. Недаремно в університетах і академіях передбачено розподіл 
функцій між різними кадровими одиницями. А в середніх навчальних 
закладах працівник, без хоча б аспірантського посвідчення, повинен 

                                           
1 Про це детальніше у кн.: Присяжнюк Ю. Українська освіта як традиційне явище в 

умовах модернізації. – Черкаси, 2005. – 96 с. 
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тягнути на собі безліч обов’язків, котрі досить часто прямо не пов’язані з 
його безпосереднім призначенням. 

Інша проблема – підтримка творчих починань. Уявімо ситуацію: 
викладач прагне підготувати учня до роботи в МАН (ми вже не 
говоримо – збирається написати статтю до наукового збірника). Для 
досягнення більш-менш пристойного результату необхідна праця  у 
столичних архівах, ЦНБ, Історичній бібліотеці України тощо. Тепер 
запитання: чи вітатиме навчальна частина порушення навчального 
процесу у зв’язку з від’їздом його активного учасника до Києва посеред 
семестру? Чи оформлятиметься відрядження? На які кошти житиме у 
Києві юне дарування й надія української науки (тобто – учень)? 

Звичайно, можна заперечити, що незважаючи на складнощі, робота в 
МАН проводиться, предметні олімпіади відбуваються, конкурси 
організовуються. Проте в очах педагогічних працівників, котрі на 
інструктивно-методичній нараді чують черговий заклик до нових 
творчих звершень, часто-густо читається зовсім інша репліка: за що? … 
Таким чином, виокремлюється проблема – стимулювання наукової 
роботи в професійно-технічних навчальних закладах. 

Відразу упереджуємо можливі зауваження: так – різні форми 
заохочення до наукової діяльності в ПТНЗ. існують і застосовуються, але 
загалом без належної орієнтації на перспективу. Адже крім матеріальної 
сторони, становище вчителя непривабливе й тим, що при всіх зусиллях і 
заслугах він, як правило, ніким, крім учителя, не буде. Присвоєння 
категорії чи звання проблеми не вирішує, бо не змінює основного, що у 
нашому обтяженому залишками феодалізму світі, визначає вартість 
людини – статусу. Щоправда, певним напрямом кар’єрного зростання є 
просування на адміністративні посади. Але, по-перше, кадровий рух в 
установах і закладах нашої галузі ніколи не вирізнявся інтенсивністю. 
По-друге, адміністративна робота, менеджмент освіти, за 
Ю. Присяжнюком, – це окремий вид діяльності, що потребує 
специфічних якостей і навичок і якому потяг до науки, якщо не заважає, 
то й не допомагає.  

Тому, варто звернутися до іншої форми заохочення, чомусь не 
передбаченою традиційним переліком засобів впливу на працівника 
середньої школи. Йдеться про можливість продовжити навчання у 
магістратурі та аспірантурі з метою захисту відповідних дисертацій. 
Саме у цьому полягає головна ідея наших викладів та сутність наших 
пропозицій директорату професійних училищ і ліцеїв та Міністерству 
освіти і науки. Повірте – виграють від такого нововведення і пов’язаних 
з цим витрат усі (хоча – ніде правди діти – тільки за умови справжньої а 
не удаваної зацікавленості у розвитку наукової роботи в професійно-
технічних навчальних закладах).  

Мультивекторність професійних обов’язків учителя в ідеалі має 
породити окремий сектор кадрової політики, заснований на врахуванні 
психологічного фактора й орієнтований на перспективу. 

Ми погоджуємося з Ю. Присяжнюком і підтримуємо його ідеї щодо 
створення в педагогічних ВНЗ окремих спеціальностей, пов’язаних з 
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менеджментом. Проте маємо доповнити даний висновок власною 
пропозицією: ввести систему тестування абітурієнтів на предмет 
психологічної спроможності працювати з людьми (з урахуванням 
вищезазначеної диференціації). Крім того, присвоєння категорій і звань 
як основний засіб заохочення повинен, на наш погляд, застосовуватися 
насамперед до тих працівників, котрі акцентують власну увагу і зусилля 
саме на педагогічному аспекті діяльності. Для пробудження творчої 
ініціативи й наукової активності необхідно створити систему 
забезпечення викладачів реальною можливістю продовжити навчання в 
магістратурі та аспірантурі.  

 
 
 

Олексенко В.М. (Харків) 
 

СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ:  
НАУКОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ І РЕЗУЛЬТАТИ  

ВПРОВАДЖЕННЯ 
 
У статті висвітлені результати досліджень стосовно 

впровадження у навчально-виховний процес розроблених автором нових 
педагогічних технологій під час фундаментальної підготовки 
спеціалістів.  

 
ХХІ століття – століття кристалізації національних інтересів, 

відкритого і толерантного співробітництва народів і культур. Наші 
студенти мають бути готовими до сьогодення, володіти почуттям 
власної національної гідності, розуміти інтереси суспільства і держави, 
вміти їх відстоювати, цінити свої досягнення й інших, знаходити спільні 
інтереси, бачити можливості співпраці, щедро ділитися власними 
інтелектуальними надбаннями, переймати все істинне й потрібне, що є в 
освіті. Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ 
століття”) та Національна доктрина розвитку освіти спрямовані на 
творчу самореалізацію громадян, які, з одного боку, є 
висококваліфікованими спеціалістами, а з іншого – носіями 
загальнолюдських цінностей, національно-культурних норм і традицій, 
виховання покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися 
протягом життя. Пріоритетом розвитку освіти є впровадження сучасних 
технологій, які забезпечують “дальше удосконалення навчально-
виховного процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку 
молодого покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві”1. 
Саме тому актуальною постає проблема розроблення сучасних 
педагогічних технологій у підготовці висококваліфікованих 
професіоналів. 

                                           
1 Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, 

В.С. Журавського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 241.  
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Розв’язанню поставленої проблеми присвячено чимало робіт1. 
Академік АПН України В.П. Андрущенко зазначає: “Прогрес і добробут 
нації безпосередньо пов’язаний з фундаменталізацією вищої освіти, 
професіоналізмом і компетентністю фахівців, формування яких 
розпочинається зі школи і ВНЗ. Саме тому слід посилити увагу до 
предметів і наук, які очолюють науковий і технічний прогрес цивілізації. 
Я маю на увазі дисципліни фізико-математичного профілю, хімію і 
біологію, суспільна зневага до яких, яскраво продемонстрована в 
останнє десятиліття, вже в найближчий час може обернутись 
серйозними матеріальними втратами і соціальними прорахунками”2. 

Систематизацію педагогічних технологій звершив Г.К. Селевко3. 
Класифікація здійснювалась за: 

рівнем застосування (загальнопедагогічні, предметні чи галузеві, 
локальні чи модульні);  

філософською основою (матеріалізм, ідеалізм, діалектика, 
метафізика, сциентизм, природовідповідність, гуманізм, антигуманізм, 
антропософія, теософія, прагматизм, екзистенціалізм); 

                                           
1 Андрущенко В.П. Модернізація вищої освіти: проблеми теорії, методології, практики 

// Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції 
розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15 – 16 грудня 2000 р. – 
Харків, 2000. – С. 8-17; Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. 
пособ. – М.: Народное образование, 1998. – 256 с.; Олексенко В.М. Підготовка і проведення 
лекції з математики в технічних університетах // Засоби навчальної та науково-дослідної 
роботи. – Харків: ХДПУ, 2000. – Вип. 14. – С. 67-73.; Олексенко В.М. Теоретичні основи 
розв’язування задач із вищої математики // Теорія та методика навчання та виховання. – 
Харків: ХДПУ, 2001. – Вип. 8. – С. 34-41; Олексенко В.М. Вчити, хвилюючи думку // 
Наукові записки Харківського військового університету. – Харків: ХВУ, 2002. – Вип. ХІV. 
– С. 127-137; Олексенко В.М. Інноваційні підходи в організації навчальної діяльності 
майбутніх інженерів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, 
психологія, педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – № 3. – С. 32-41; 
Олексенко В.М. Інноваційні заходи щодо підготовки фахівців // Нові інформаційні 
технології. – К., 2006. – Т. 44. – С. 37-43; Олексенко В.М. Ефективні шляхи вдосконалення 
змісту і форм підготовки спеціалістів ВНЗ // Вища освіта України. – 2004. – № 2. – С. 66-
70; Олексенко В.М. Ефективні шляхи активізації самостійної діяльності студентів заочної 
форми навчання // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, 
психологія, педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – № 4. – С. 108-116; 
Олексенко В.М. Основні напрями навчально-виховної роботи під час підготовки 
спеціалістів за дистанційною формою навчання // Теорія і практика управління 
соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2006. – № 3. – С. 26-36; Олексенко В.М. Інноваційні підходи до раціонального 
використання часу // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені 
Тараса Шевченка. – Луганськ, 2006. – № 2 (97). – C. 123-130; Олексенко В.М. Форми 
організації навчального процесу при математичній підготовці спеціалістів дистанційно // 
Наука і сучасність. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – Т. 9. – С. 113-122; Олексенко 
В.М. Комунікація при підготовці фахівців за дистанційною формою навчання // Вісник 
Вінницького політехнічного інституту. – Вінниця, 2005. – № 1. – С. 94-99.  

2 Андрущенко В.П. Модернізація вищої освіти: проблеми теорії, методології, практики 
// Університетська освіта України ХХІ століття: проблеми, перспективи, тенденції 
розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 15 – 16 грудня 2000 р. – 
Харків, 2000. – С. 8-17. 

3 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учеб. пособ. – М.: Народное 
образование, 1998. – 256 с.  
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провідним фактором психічного розвитку (біогенні, соціогенні, 
психогенні, ідеалістичні); 

концепцією засвоєння (асоціативно-рефлекторні, розвивальні, 
інтериоризаторські, біхевіористські, гештальт-технології, суггестивні, 
нейролінгвістичні); 

орієнтацією на особистісні структури (інформаційні, операційні, 
саморозвитку, формування, еврістичні);  

характером змісту і структури (навчальні, виховні, світські, релігійні, 
загальноосвітні, професійні, гуманістичні, технократичні, 
монотехнології, політтехнології, проникальні);  

організаційними формами (класно-урочні, альтернативні, академічні, 
клубні, індивідуальні, групові, колективний спосіб навчання, 
диференційоване навчання); 

типом керування пізнавальною діяльністю (традиційні, групові чи 
диференційовані, програмоване навчання); 

підходом до дитини (авторитарні, дидакто-, соціо-, педоцентричні, 
особистісно-орієнтовані, гуманно-особистісні, технології 
співробітництва, вільного виховання, езотеричні); 

домінувальним методом (репродуктивні, програмоване навчання, 
пояснювально-ілюстративні, діалогічні, розвивальне навчання, ігрові, 
проблемні чи пошукові, саморозвивальне навчання, творчі, 
комп’ютерні); 

напрямом модернізації традиційної (на основі гуманізації і 
демократизації відношень, на основі активізації й інтенсифікації 
діяльності дітей, на основі ефективності організації й керування, на 
основі методичного й дидактичного, природовідповідні, альтернативні, 
цілісні технології авторських шкіл);  

категорією тих, хто навчається (масові технології, продвинутої 
освіти, компенсирувальні, виктимологічні, технології роботи з 
трудними, технології роботи з обдарованими).  

Завдяки акценту в той чи інший бік процесу навчання технологія стає 
характерною й отримує свою назву.  

“Глобалізація, зміна технологій, перехід до постіндустріального, 
інформаційного суспільства, утвердження пріоритетів сталого розвитку, 
інші властиві сучасній цивілізації риси зумовлюють розвиток людини як 
головну мету, ключовий показник і основний важіль сучасного 
прогресу…”1 Упровадження у навчально-виховний процес 
гуманістичних педагогічних технологій пов’язано з необхідністю 
забезпечення розвитку особистості студентів, їх професійно важливих 
якостей, диференційованим та індивідуальним підходами.  

Автором цієї статті розроблено технологію проведення лекцій2 і 
практичних занять у ВТНЗ1. Також здійснено наукове обґрунтування 

                                           
1 Вища освіта в Україні. Нормативно-правове регулювання / За заг. ред. А.П. Зайця, 

В.С. Журавського. – К.: ФОРУМ, 2003. – С. 232. 
2 Олексенко В.М. Теоретичні основи розв’язування задач із вищої математики // Теорія 

та методика навчання та виховання. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип. 8. – С. 34-41.  
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упровадження у навчально-виховний процес нового виду навчальних 
занять2, досліджено технології проведення студактивних занять3, 
підвищення якості підготовки спеціалістів за заочною формою 
навчання4, виховного впливу під час дистанційного навчання5, 
проведення навчальних занять за дистанційною формою навчання6.  

У цих роботах поставлена проблема вирішується частково, адже 
досить чітко підкреслено, на що спрямовані технології, але недостатньо 
показано їх наслідки, кінцеві висновки, підсумки, наскільки вони 
ефективні за сукупністю впровадження у навчально-виховний процес.  

Мета статті – розкрити цілісні результати наукових досліджень з 
ефективності впровадження у навчально-виховний процес розроблених 
нами інноваційних педагогічних технологій під час фундаментальної 
підготовки спеціалістів як професійно й культурно орієнтованих 
особистостей із загальнолюдськими цінностями, які усвідомлюють 
необхідність самовиховання, самореалізації, самовдосконалення 
упродовж усього життя. 

Між процесом навчання у школах та ВНЗ існують суттєві 
відмінності. Входження людини у студентське життя й успіхи в навчанні 
залежать від багатьох умов, але насамперед – від адаптації. Адаптація 
студентів сьогодні – це крок до конкурентоспроможного спеціаліста, 
множення й транслювання цінностей сучасної культури, формування 
громадянина й патріота. Проблема адаптації майбутніх спеціалістів у 
ВТНЗ викликає значний теоретичний і практичний інтерес. Відповідно 
до Державної національної програми “Освіта” та Національної доктрини 
розвитку освіти передбачено забезпечення розвитку освіти на основі 
нових програмних концепцій. Для цього адаптація має бути націлена на 
більш активне залучення студентів до процесу управління якістю свого 

                                                                                            
1 Олексенко В.М. Вчити, хвилюючи думку // Наукові записки Харківського військового 

університету. – Харків: ХВУ, 2002. – Вип. ХІV. – С. 127-137.  
2 Олексенко В.М. Інноваційні підходи в організації навчальної діяльності майбутніх 

інженерів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, 
педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ «ХПІ», 2005. – № 3. – С. 32-41.  

3 Олексенко В.М. Інноваційні заходи щодо підготовки фахівців // Нові інформаційні 
технології. – К., 2006. – Т. 44. – С. 37-43; Олексенко В.М. Ефективні шляхи вдосконалення 
змісту і форм підготовки спеціалістів ВНЗ // Вища освіта України. – 2004. – № 2. – С. 66-
70.  

4 Олексенко В.М. Ефективні шляхи активізації самостійної діяльності студентів заочної 
форми навчання // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, 
психологія, педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ «ХПІ», 2003. – № 4. – С. 108-116.  

5 Олексенко В.М. Основні напрями навчально-виховної роботи під час підготовки 
спеціалістів за дистанційною формою навчання // Теорія і практика управління 
соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія. – Харків: НТУ 
«ХПІ», 2006. – № 3. – С. 26-36.  

6 Олексенко В.М. Інноваційні підходи до раціонального використання часу // Вісник 
Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 
Луганськ, 2006. – № 2 (97). – C. 123-130; Олексенко В.М. Форми організації навчального 
процесу при математичній підготовці спеціалістів дистанційно // Наука і сучасність. – К.: 
НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – Т. 9. – С. 113-122; Олексенко В.М. Комунікація при 
підготовці фахівців за дистанційною формою навчання // Вісник Вінницького 
політехнічного інституту. – Вінниця, 2005. – № 1. – С. 94-99.  
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навчання. Виникає потреба в застосуванні нових технологій навчання, 
передбачених програмами підготовки. Під час реалізації адаптивної 
технології важливо звернути увагу на два принципових моменти. По-
перше, визначення доцільної педагогічної діяльності кожного викладача, 
по-друге, діяльності куратора. Технологія проведення адаптації 
студентів ВНЗ буде ефективною, коли вона здійснюється через:  

1) професію (знання про неї, її зміст, формування інтересу й любові 
до обраної професії, її суспільну значимість тощо);  

2) навчальне заняття (навчити першокурсника вчитися на кожному 
занятті, створювати атмосферу партнерства, що сприяє співтворчості, 
співробітництву, саморозвитку, удосконалювати уміння й навички 
самостійної роботи, запобігти перевантаженню студентів навчальними 
завданнями, створити відповідні умови та ефективне стимулювання, 
мистецтво спілкування викладача і першокурсника тощо);  

3) діяльність кураторів (інформаційна, координаційна, 
організаторська, стимулювальна, соціальна, дослідна); 

4) створення ланки з лідерів студентів для кращої взаємодії і 
взаєморозуміння (формування у таких студентів високого рівня 
громадянської і правової свідомості, відповідальності, гуманістичного 
світогляду тощо). 

Якість підготовки спеціалістів у ВТНЗ підвищується завдяки 
реалізації технології проведення проблемно-гуманістичних лекцій. 
Проблемно-гуманістична лекція – навчальне заняття, на якому 
вирішується проблема навчально-розвивального і виховного процесу 
систематичного розгорнутого викладення теоретичного матеріалу, що 
сприяє когнітивному розвитку й гуманному становленню особистості, 
здатності до вдосконалення й підготовці до творчої праці в суспільстві. 
Така лекція характеризується: когнітивним розвитком, науковістю, 
систематичністю, переконливістю доведень, активізацією 
інтелектуальних сил; аргументацією діяльності студентів, спрямованої 
на аналіз змісту матеріалу, узагальнення принципів побудови тих чи 
інших дій, процесів, явищ; багатобічним ідейним і емоційним впливом 
на свідомість, характер, почуття студентів з метою виховання у них 
загальнолюдських якостей, поглядів і переконань; формуванням цілісної 
особистості як конкурентоспроможного спеціаліста, висококультурної 
людини, здатної самостійно навчатися і самовдосконалюватися протягом 
усього трудового життя; різностороннім зміцнюванням суб’кт-
суб’єктних відносин педагога і студента, забезпеченням психолого-
педагогічного взаємозв’язку викладача і студента, створюванням 
атмосфери творчості і розвитку мислення. Під час проблемно-
гуманістичної лекції аудиторія стає ареною подій засвоєння знань, що 
заохочує всіх і кожного, коли вірші, література, історичні факти і взагалі 
кожний елемент заняття підкоряється змісту теми і все взаємопов’язане 
й має здатність прорости щоденним цілеспрямованим підйомом 
самостійної думки, добром, бажанням вчитись і працювати. 

Результати екзаменаційних сесій за такої підготовки і проведення 
лекцій вищі, ніж коли викладач на високому науково-технічному рівні 
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систематично, послідовно, монологічно викладає навчальний матеріал 
під час лекції, а студенти слухають. 

Технологія проведення практичних занять при підготовці спеціалістів 
у ВТНЗ передбачає навчити студентів мислити і працювати. Пропонуємо 
розроблену нами систему розвитку мислення під час практичних занять, 
що включає: правильне володіння означеннями, аналіз і синтез, 
правильне ставлення запитань і відповіді на них, культуру мови, 
символьну мову, суперечності, розв’язання задач тощо. Для ефективного 
проведення практичних занять виокремлені дидактичні компоненти, 
розкрита структура і методика проведення занять. Практичні заняття 
розгортаються теоретичним міркуванням, науковим аналізом і 
узагальненням фактів, моделюються, враховуючи психологічні 
особливості студентів, їхній рівень знань за курс школи, професійний 
вибір. Структура занять будується за логічним упорядкуванням 
навчального матеріалу так, щоб раціонально поєднувати теоретичну і 
практичну підготовку студентів, стимулювати їх до навчання, сприяти 
розвитку аналітико-синтетичної діяльності, інтелектуальній 
продуктивності і працездатності, нейтралізації перевантажень, що 
призводять до виникнення стомленості організму, викликанню почуття 
радості від пізнання,формувати в студентів власну навчальну діяльність. 
Ми довели, що студент свідомо володіє поняттям, якщо не тільки 
відтворює словесне формулювання, а й пов’язує означення з тим, як і в 
яких способах діяльності утворене. Розроблений нами алгоритм роботи 
зі студентами, які навчаються у технічних ВНЗ за контрактом, є досить 
дієвим при підготовці спеціалістів. Продуктивно здійснювати контроль 
знань за розробленими нами правилами через створення мікрогруп. 
Перевага такої методики полягає, зокрема в тому, що ліквідуються 
прогалини в знаннях навіть тих студентів, які тривалий час хворіли. 
Підвищенню рівня якості знань на практичних заняттях сприяє 
самоаналіз викладачем проведеного заняття, що проводиться за 
розробленою нами схемою1.  

Залучення поезії, своя творча ідентичність створюють теплоту 
взаєморозуміння між педагогом і студентом, сприяють проведенню 
практичних занять з високим інтелектуальним результатом. Якість 
засвоєння теоретичного матеріалу значною мірою залежить від уміння 
розв’язувати задачі, що є одним із основних показників математичного 
мислення студентів, глибини засвоєння теоретичного матеріалу. Ми 
розробили методичні рекомендації поетапного розв’язування задач, які 
надають велику допомогу при математичних розрахунках2. Особлива 
увага приділяється задачам на міжпредметні зв’язки і професійну 

                                           
1 Олексенко В.М. Вчити, хвилюючи думку // Наукові записки Харківського військового 
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орієнтацію. Добре себе зарекомендувало використання створеного нами 
підручника1, який вчить майбутнього спеціаліста не тільки традиційної 
математичної діяльності, а й умінню розв’язувати фахові задачі, що   
вимагають математичних методів. Це створює атмосферу відкриття 
фахових таємниць, що збагачує внутрішній світ студента яскравим 
враженням від майбутньої професії.  

Виділена та обґрунтована нами технологія проведення практичних 
занять є результативною в свідомому оволодінні навчальним 
матеріалом, уміннями й навичками раціональної навчальної праці, 
інтелектуальними та спеціальними при підготовці висококваліфікованих 
спеціалістів у ВТНЗ. 

Студактивне заняття – навчальне заняття, під час якого відбувається 
єдиний процес здобуття теоретичних знань і формування умінь та 
навичок, їх практичного застосування при комунікативній активності 
шляхом самостійної творчої пізнавальної діяльності студентів. 

До технології проведення таких занять включені: кроки організації 
студактивного заняття, управління самостійною позааудиторною 
роботою й активною діяльністю студентів, застосування методів 
стимулювання, реалізація розроблених прийомів інтерактивної 
взаємодії2.  

Студактивне заняття забезпечує зростання душі. Студент здобуті 
знання застосовує на практиці. Це кардинально змінює його позицію. 
Молода людина в процесі своєї активної роботи на занятті помітно 
змінюється, проявляє власну ініціативу, нестандартність у прийнятті 
рішень, набуває діловитості, відповідальності, гідності, особистої 
зацікавленості в тому, щоб дізнатися більше і переконливо розповісти 
про це однокурсникам. Студактивне заняття дає змогу здійснювати 
перехід до особистісно зорієнтованої освіти на основі індивідуальних 
шляхів освітніх потреб, залежності ефективності засвоєння навчального 
матеріалу від його застосування, якнайповніше розкриває можливості 
особистості, мотивації її неперервної освіти, що вдосконалює і підвищує 
професійну підготовку спеціалістів.  

Основною формою студактивного заняття є спілкування студента з 
однокурсниками. Студент стає співавтором заняття,  виконує функцію 
викладача і тоді він розуміє необхідність самоосвіти та починає вчитися 
по-справжньому. Запитання студента – плацдарм для нових роздумів і 
пошуків знань, а відповідь стає відповідальністю. Запитуючи і 
відповідаючи формується особистість. 

                                           
1 Олексенко В.М. Лінійна алгебра та аналітична геометрія: Підруч. – Харків: НТУ 
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інженерів // Теорія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, 
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Нові форми опитування під час студактивних занять знімають зі 
студентів збудженість, хвилювання, стомлюваність, байдужість, 
повільність, інертність, підказки, списування, непродуктивні втрати 
часу, сприяють успіху.  

Студактивне заняття забезпечує результативність навчального 
процесу з високим рівнем когнітивного розвитку, розширення керованої 
академічної самостійності студентів, введення учасників навчання в 
єдиний процес здобуття та засвоєння знань, створення позитивного 
емоційного фону навчання, комунікативну активність, що дає змогу 
зіставити протилежні позиції, побачити проблему з різних боків, вчить 
мислити, захищати свою думку, аналізувати ситуацію, прищеплює 
вміння слухати інших і взаємодіяти з ними.  

Технологія проведення студактивних занять називається 
акмеологічною. За науковою концепцією засвоєння – розвивальна, 
сугестивна, інтеріоризаторська; за фактором психічного розвитку – як 
біогенна, соціогенна, так і психогенна; за орієнтацією на особистісні 
структури – інформаційна-ЗУН, технологія саморозвитку-СКМ 
(формування самокерувальних механізмів особистості), евристична й 
прикладна одночасно, що суттєво відрізняє її від інших. Запропонована 
нами технологія не є суто антропоцентричною, хоча увібрала в себе 
реалізацію природного потенціалу, безконфліктний розвиток 
особистості, що є ознакою особистісно-орієнтованої технології. В ній 
присутні елементи гуманно-особистісної технології, вона вирізняється 
гуманістичністю, підтримкою особистості, наданням їй допомоги, вірою 
в її творчі сили; технології співробітництва, оскільки реалізується 
демократизм, партнерство в суб’єктних відносинах викладача і студента; 
технології вільного виховання, бо студенти вільні у виборі дій, 
самостійно йдуть до результату за внутрішнім спонуканням, а не від 
зовнішнього впливу.  

За сукупністю впровадження у навчально-виховний процес 
досліджених нами технологій у фундаментальній підготовці спеціалістів 
за денною формою навчання студенти продемонстрували такі 
результати: 

уважність, зосередженість зросли до 100 %; ніяких ні в кого побічних 
справ, що сприяє діловій спрямованості студента;  

бажання самому зрозуміти тему – понад 80 %;  
кількість відображених змістовних елементів у середньому – близько 

83 %;  
пошук завдань для самоконтролю та взаємоконтролю – близько 90 % 

(48 %); 
запропоновані студентами запитання, які активізують самостійний 

пошук істини – у п’ять разів більше, ніж при традиційному навчанні;  
самостійно розроблені задачі – близько 100 % (понад 72 %);  
самостійно розроблені виробничі ситуації та задачі професійної 

спрямованості – понад 23 % (менше 5 %);  
стисле письмове викладення навчального матеріалу в заголовках 

підтем, схемах, таблицях – понад 80 % (близько 57 %);  
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самостійно підготовлені запитання для активного спілкування та 
проблемні запитання для аналізу – близько 70 % (понад 36 %);  

правильно сформульовані висновки – близько 90 % (46 %);  
пред’явлені свої судження стосовно вивчення нового матеріалу – у 

шість разів більше, ніж при традиційному навчанні;  
когнітивність розвитку – приблизно у два рази перевищує показники, 

одержані під час традиційного навчання.  
У дужках для порівняння наведені досягнення при традиційному 

навчанні. 
Результати модульної системи: 83 % з оцінкою С і вище за шкалою 

оцінок ECTS. Результати екзаменаційної сесії: 78 % з оцінкою С і вище 
за шкалою оцінок ECTS, що значно вище передбачуваних оцінок у ВНЗ, 
які є учасниками Болонського процесу. Реалізація такої технології під 
час вивчення вищої математики на перших-других курсах дала 
можливість підвищити якість навчання із спецпредметів, про що 
свідчать результати навчання на старших курсах саме з тих предметів, 
що базуються на вивченні математики. Результат працевлаштування 
становить майже 100 %. 

Перехід від індустріального до інформаційного суспільства, у якому 
вже сьогодні наукові знання й інформація загалом подвоюються швидше 
від тривалості підготовки спеціалістів у ВТНЗ, вимагає від людини 
постійного відновлення знань, самонавчання, самовдосконалення. 

Саме дистанційна форма навчання може стати провідною у такій 
освітній діяльності, адже сприяє кардинальному розширенню освітнього 
простору, володіє високою мірою мобільності, можливістю залучення 
значних контингентів для навчання. Схвально ставлячись до проведених 
у цьому напрямку досліджень такими науковцями, як В.Ю Биков, 
С.У. Гончаренко, М.І. Жалдак, В.І. Луговий, Н.В. Морзе, С.А. Раков, 
О.В. Співаковський, Л.В. Стефаненко звертаємо увагу на те, що вчені не 
можуть прийти до спільного знаменника в розумінні дистанційного 
навчання й термінології, з ним пов’язаною. Будемо використовувати 
лексику словника1, застосування якого допомагає в дистанційному 
вивченні предметів, користуванні мережею Інтернет, читанні 
електронних підручників тощо.  

Підготовка спеціалістів через комунікацію під час навчального 
процесу за дистанційною формою може здійснюватись як вербально, так 
і дистанційно (як у синхронному, так і асинхронному режимах). Така 
комунікація спрямована на особистість студента, розвиває задатки 
кожного окремо, заохочує та захоплює конкретним видом науково-
пізнавальної діяльності, розвиває індивідуальні здібності та орієнтує на 
шлях удосконалення професійних інтересів, є практичним курсом 
оволодіння навчальними дисциплінами.  

                                           
1 Олексенко В.М. Енциклопедичний словник дистанційного навчання. – Харків, 2004. – 

164 с.  
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У розробленому нами робочому зошиті т’ютора продуктивно 
відображати зміст навчання, форми його організації, основні методи і 
прийоми. Ведення зошита т’ютором спрямовує не тільки контроль знань 
і вмінь студентів, а й діагностику їхньої діяльності, забезпечує 
диференційований підхід на основі посильних вимог з урахуванням 
інтелектуального розвитку, підготовки, здібностей, що значно стимулює 
учасників навчального процесу з метою досягнення високої якості 
навчання. 

За дистанційної форми навчання студактивні заняття мають свою 
специфіку і технологію проведення. Аналогічними, зокрема, 
залишаються основні етапи їх проведення1.  

Запропонована нами технологія навчання забезпечує професійне 
зростання особистості в умовах студактивного заняття, науковий 
супровід поглиблення, узагальнення й використання теоретичних і 
практичних знань, результативність навчального процесу, де 
відбувається реальне введення студентів в єдиний процес здобуття, 
засвоєння та застосування знань. Розроблена технологія заняття відіграє 
кардинальну роль в індивідуальному розвитку кращих якостей 
особистості, стимулює пізнавальну діяльність, спонукає студента до 
самостійності, дає можливість реалізувати творчий потенціал. 
Технологія проведення студактивних занять передбачає не тільки 
створення атмосфери дружелюбності, товариської взаємодопомоги, 
взаємоконтролю, а й формування комп’ютерної грамотності, підвищення 
інформаційної культури, мобілізацію на раціональне використання часу, 
співробітництво з професійною орієнтацією, збільшення власних 
можливостей студентів у зв’язку зі стрімкими змінами сьогодення. 

На студактивних заняттях формуються такі важливі для майбутньої 
професійної діяльності якості як професійне мислення, організаційні 
здібності, індивідуальний і спільний пошук рішень, розуміння себе та 
інших, уміння керувати своєю поведінкою, коректно переконати у 
неправоті. 

Ми розробили нову модель виховної діяльності, що вирізняється 
високим ступенем індивідуалізації, мобільністю, залученням значної 
кількості вихованців, використанням інформаційних систем, потужних 
дидактичних можливостей інформаційно-комунікаційних технологій, 
специфічною технологією впливу, центруванням виховного процесу 
навколо особистості, формуванням потреби самовиховання, 
самоперевиховання, самовдосконалення впродовж життя. 

У моделі особливе місце займає забезпечення якісного навчання і 
виховання відповідно до національних і загальнолюдських гуманістичних 
потреб при підготовці спеціалістів, зокрема, під час студактивних занять. 
Замість опіки – співдружність на студактивному занятті сприяє 

                                           
1 Олексенко В.М. Інноваційні заходи щодо підготовки фахівців // Нові інформаційні 

технології. – К., 2006. – Т. 44. – С. 37-43; Олексенко В.М. Ефективні шляхи вдосконалення 
змісту і форм підготовки спеціалістів ВНЗ // Вища освіта України. – 2004. – № 2. – С. 66-
70.  
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розкриттю творчого та духовного потенціалів студента, розвитку 
національної самосвідомості, вихованню любові до рідного краю, 
патріотичному становленню громадян держави України, спонукає до 
активізації процесу самопізнання та самовдосконалення.  

Від т’ютора вимагається переосмислення мети й функцій виховної 
роботи. Викладач не повчає, а виявляє зацікавленість, етичні почуття, 
аргументує діяльність студента, спрямовану на аналіз змісту матеріалу, 
на узагальнення принципів побудови тих чи інших дій, підготовку 
професійно й культурно орієнтованої особистості, яка має світоглядний 
потенціал, здатність до професійної, інтелектуальної та соціальної 
творчості, усвідомлює необхідність навчання, самовиховання, 
самореалізації, самоствердження, самовдосконалення, спрямовану на 
гармонійну взаємодію особистості з соціальним середовищем, умовами 
розвитку, що змінюються, на усвідомлення та прояв особистісної 
стратегії поведінки. Самовиховання особистості здійснюється 
ненав’язливим методом та методом розвитку її самотворчості. Майбутнім 
інженерам ефективно прищеплювати навички вихователя, ставити 
психологічні, мовні, кадрові, екологічні завдання. Виховний вплив 
здійснюється безпосередньо через дистанційний курс: його структуру, 
оформлення, викладання і зміст матеріалу тощо. 

Модернізація процесу навчання у вищих технічних навчальних 
закладах має ґрунтуватися на фундаментальній підготовці, що дасть 
змогу, навіть при диференціації професійної підготовки гнучко 
перекваліфікуватися з урахуванням динаміки потреб підприємств, фірм, 
установ.  

Нові інформаційні технології, що базуються на історичних фактах, 
формують риси громадянськості, максимально наближають професійну 
підготовку до потреб економіки. При дистанційному навчанні 
виправдало себе використання такої розробленої нами технології: 
вивчення особистісного виміру історичних подій, їх рольовий розгляд з 
позицій конкретних учасників тієї чи іншої епохи, подальше вивчення 
історичної постаті, усвідомлення її життєвого шляху з різних точок зору 
й акцентування уваги на тих чи інших якостях особистості, її творчій 
самореалізації. Технологія посилює вплив на майбутніх фахівців, сприяє 
рефлекторному сприйняттю особистості, генерує можливість створення 
настанов і самонастанов на високу самостійну активну діяльність, 
вміння переборювати критичні життєві ситуації тощо. 

Екскурс в історію ще раз підкреслює, що фундаментальна підготовка 
майбутніх спеціалістів у ВТНЗ не тільки сприяє науково-технічному, 
економічному та соціально-культурному розвитку, а формує 
інтелектуальний потенціал нації. Ми довели, що ефективно розкривати 
перед майбутніми фахівцями досягнення в галузі національної культури, 
риси епохальної громадянськості народу України.  

Згідно з нашими дослідженнями впровадження у навчально-
виховний процес історичних аспектів, системне викладення історії 
розвитку математичної культури в Україні сприяє формуванню почуття 
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людяності, гідності, відданості, громадянськості, розвитку особистості, 
підвищує рівень загальної культури в тому числі професійної. 

Дієво показати вплив математики на прогрес техніки, запропонувати 
студентам порівняти навчальний процес у всіх ВТНЗ України в ХІХ ст., 
продемонструвати роль наукових відкриттів, досягнутих українськими 
вченими, їхній внесок у міжнародну науку.  

Звернення до історії, розповідь про досягнення В.Я. Буняковського, 
М.В. Остроградського завдяки діяльності яких Петербурзька академія 
наук стала найбільшим математичним центром, що вагомо вплинув на 
розвиток математики не тільки в Україні і Росії, а й за їх межами; 
М.Є. Ващенко-Захарченка, який не тільки на 25 років випередив деякі 
відкриття відомого англійця О. Хевісайда, а й правильно оцінив 
важливість нового числення для подальшого розвитку аналізу, інших 
українських вчених. Історію виникнення розділів математики, теорем, 
термінології у вищих технічних навчальних закладах під час 
фундаментальної підготовки майбутніх спеціалістів допомагає зрозуміти 
вклад українських наукових відкриттів досягнутих на українській землі в 
міжнародну науку, сприяє патріотичному вихованню, відчуттю гордості 
за те, що їхня Батьківщина дала вчених світового рівня.  

Підвищити ефективність самостійної роботи майбутніх спеціалістів 
через дистанційне навчання можна через застосування гіпертекстових 
технологій, мультимедіа, використання дистанційних курсів і 
інформаційно-комунікаційних технологій, завдяки організації 
самостійної роботи, її виконанням і превентивною діяльністю.  

Впровадження у навчально-виховний процес нашої моделі виховної 
діяльності, реалізація викладачами висвітлених результатів наших 
досліджень і практичних заходів з формування почуттів, комунікативних 
здібностей з використанням мовного етикету, народних традицій, 
звичаїв, мистецтва, гумору, дошкульної сатири та ін. забезпечує 
інтегрованість навчальних і виховних процесів, сприяє становленню 
особистості, самовихованню і саморозвитку майбутніх фахівців. 

Протягом кількох років на екзаменах одержують значно вищі оцінки 
студенти, які навчалися за нашою технологією з використанням 
дистанційних курсів порівняно зі студентами, які навчалися традиційно. 
Виняток складали одиниці. При цьому на високий результат не впливало 
те, хто приймав іспит: т’ютор чи інший викладач. 

Життя багатьох змушує одержувати вищу освіту без відриву від 
виробництва, тому не дивно, що зростає кількість поданих заяв на заочні 
відділення ВТНЗ. Актуальним є дослідження проблеми технології 
навчання студентів заочної форми. 

Для успішного навчання, глибокого й міцного засвоєння програмного 
матеріалу студентам дистанційної й заочної форм навчання необхідно 
допомогти засвоїти найдоцільніші прийоми та навички самостійної 
роботи. Цьому сприяє наукове обґрунтування принципів відбору й 
систематизації науково-технічних знань, умінь і навичок, урахування 
профілю підготовки спеціалістів, науково-обґрунтована послідовність 
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вивчення матеріалу, встановлення міжпредметних зв’язків, усунення 
дублювання тощо.  

Використання схем вивчення навчальної дисципліни, які студент 
отримує на початку її вивчення, допомагає в організації самостійної 
роботи студентів заочної форми навчання у міжсесійний період.  

На лекції продуктивно залучати студентів заочного відділення до 
активної розумової діяльності. Для цього практикується комбінована 
лекція, що передбачає частково пошукову діяльність студентів; лекція з 
використанням опорних схем; лекція з проведенням атестації.  

Удосконаленню системи неперервного навчання сприяє активізація 
самостійної діяльності студентів заочної форми навчання, що 
досягається через навчання стратегій розв’язання задач і їх реалізації, 
складання задач, використання дистанційних курсів, мотивацію. 

Упровадження в навчально-виховний процес технології роботи зі 
студентами заочної форми навчання дало змогу збільшити кількість 
студентів які: 

можуть аналізувати умови задач, визначити, в чому її складність, 
скласти план розв’язання чи розв’язати самостійно – на 19 %;  

ставлять запитання за суттю теоретичного матеріалу, шукають і 
читають додатково підручники та навчальні посібники – на 28 %;  

можуть скласти оцінку своїй навчальній діяльності, реагують на 
успіхи чи невдачі – на 15 %;  

можуть пояснити мету завдання, яке виконують, визначити: на яке 
правило, теорему дана задача, можуть перевірити одержану відповідь, 
скласти план вивчення теми – на 10 %;  

можуть аналізувати й систематизувати вивчений матеріал – на 7 %. 
Таким чином, досліджені педагогічні технології є 

високорезультативними як окремо, так і за сукупністю впровадження їх 
у навчально-виховний процес за денною (очною), заочною та 
дистанційною формами підготовки спеціалістів. 

Перспективою подальших розвідок у даному напрямку вважаємо 
дослідження реалізації акмеологічної технології під час вивчення 
технічних дисциплін у ВТНЗ. 
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Гавренко Ю.П. (Біла Церква) 

 
ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ  

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ В ЗМІСТІ  
НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 
У статті досліджуються педагогічні технології формування 

інформаційної компетентності в змісті національної освіти. Автор 
переконаний, що формування інформаційної компетентності – одне з 
важливих завдань професійної вищої школи, яке забезпечує успішне 
функціонування вищої школи. 

 
В Україні прийнято низку базових документів, що окреслюють 

розвиток змісту освіти. Вже затверджено нові Державні стандарти 
базової та повної середньої освіти. Відбувається також розвиток 
стандартів вищої школи. Такі масштабні перетворення характерні для 
сучасних освітніх реформ не тільки в Україні, а й у багатьох країнах 
світу. 

У всьому світі ми спостерігаємо реформування освітньої галузі, як 
постійний закономірний процес. Загальний характер освітніх реформ 
пов’язаний насамперед з інноваційними тенденціями розвитку змісту 
освіти, що забезпечують знання, навички та компетентності для 
особистісного розвитку, участі в демократичних процесах 
громадянського суспільства, адаптацію до сучасного ринку праці, 
здобуття вищої освіти та навчання впродовж життя. 

Метою статті є визначення змісту інформаційної компетентності як 
результату освіти у загальному контексті професійної підготовки 
фахівця. 

Болонською декларацією було визначено керівні принципи для 
європейських країн у встановленні системи відповідності й присвоєння 
академічних ступенів. Окрім прийняття декількох рекомендацій щодо 
зниження бар’єрів між освітніми системами в Європі, було домовлено 
про те, що: 

країни мають ввести системи залікових одиниць, які б допомогли 
полегшити порівняння закінчених курсів і сприяли максимальному 
розширенню мобільності студентів; 

при здобутті академічного ступеня мають видаватися 
стандартизовані додатки до дипломів, документи, що містять детальну 
інформацію про навчання в повному обсязі, призначені для навчальних 
закладів і потенційних роботодавців академічні ступені мають також 
відповідати європейському ринку праці, а отже, бути свідоцтвом 
кваліфікації при працевлаштуванні в галузі діяльності, за якою здобута 
освіта; 
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країни мають вести систему вищої освіти, засновану на двох циклах: 
незакінчена вища освіта, тривалість якої три роки, й закінчена вища 
освіта1. 

Щоб зробити крок уперед у підході відповідно до університетських 
систем у всій Європі, потрібно подолати багато перешкод. Наприклад, 
різна тривалість програм курсів, мовний бар’єр, вартість, недостатня 
готовність відповідних бібліотечних ресурсів для студентів різних країн. 
Однією з умов успішного виконання Болонської угоди є прийняття 
низки взаємоприйнятних стандартів з надання курсів електронним 
шляхом, обминаючи кордони. Для досягнення цієї мети необхідно 
підготувати людину до швидкого сприйняття й обробки великих обсягів 
інформації, оволодіння сучасними засобами, методами та технологією 
роботи з інформацією. 

Використання інформаційних технологій у світі та у професійній 
діяльності спричиняє виникнення нових підходів до результату освіти, 
що стосується оволодіння навичками роботи з комп’ютерними, 
інформаційними та телекомунікаційними технологіями. 

У суто онлайновому вищому навчальному закладі, Міжнародному 
університеті Джонса розвивається Всесвітня онлайнова бібліотека для 
онлайнових студентів, у якій можна щодня без усіляких вихідних 
отримати допомогу в бібліотекарів-консультантів. Студенти з усього 
світу отримують пароль, який надає їм прямий доступ до ресурсів 
бібліотеки. У період, коли чільне місце займають дистанційні програми 
освіти та коли все більшого значення набуває самоосвіта студентів, 
необхідно підготувати людину до швидкого сприйняття й обробки 
великих обсягів інформації, оволодіння сучасними засобами, методами 
та технологією роботи з інформацією. 

Одним з найважливіших теоретичних узагальнень дискусії навколо 
поняття ключових компетентностей стало визначення представниками 
Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD) трьох 
категорій ключових компетентностей як концептуальної бази. Це – 
автономна діяльність; інтерактивне використання засобів; вміння 
функціонувати в соціально-гетерогенних групах.  

Інтерактивне використання засобів передбачає розуміння загалу 
засобів, що дають можливість особистості взаємодіяти з навколишнім 
світом. Ключові компетентності, що відносяться до даної сфери: 

здатність активно застосовувати мову, символіку та тексти, тобто 
використання мов та символів у різноманітних формах та ситуаціях для 
досягнення цілей, розвитку знань і власних можливостей, що дає 
можливість розуміти світ та брати участь у діалогах, а також ефективно 
взаємодіяти з оточенням; 

здатність використовувати знання та інформаційну грамотність, що 
означає ефективно використовувати інформацію та знання, що дає 

                                           
1 Гленн Р. Джонс. Як перекинути міст від складних проблем транснаціональної освіти 

до акредитації // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2001. – № 2-3. – С. 101-112. 
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можливість особистості їх сприймати та застосовувати, використовувати 
їх як базис для формування власних можливих варіантів дії, позицій, 
прийняття рішень та активних дій; 

здатність застосовувати нові інтерактивні технології, що передбачає 
не тільки технічні здібності, ІКТ вміння, а й обізнаність із застосуванням 
нових форм взаємодії з використанням технології, при цьому дана 
компетентність надає можливість особистості адаптувати власну 
поведінку до змін у повсякденному житті. 

Сукупність стійких навичок постійного ефективного застосування 
досягнень цивілізації, зокрема виховання мотивації та навичок 
застосування інформаційних технологій, визначається як інформаційна 
компетентність1. 

У дослідженні американської асоціації бібліотекарів для позначення 
знань, умінь та навичок студентів при роботі з інформацією, 
інформаційними та комп’ютерними технологіями використовують 
поняття комп’ютерна, технологічна й інформаційна грамотність. 
Останнє поняття трактують як набір здібностей, який є в індивідуумів, і 
передбачає вміння визначати необхідність інформації, оцінювати її й 
ефективно використовувати2. Отже, інформаційна грамотність – це 
навички роботи з інформацією у різних формах її представлення. 

Ю. Барановський і А. Бєляєва визначають поняття «інформаційна 
культура особистості» як здатність і потребу фахівця використовувати 
доступні інформаційні можливості для систематичного й усвідомленого 
пошуку нового знання, його інтерпретації і поширення3. 

Інформаційна культура пов’язана з соціальною природою людини. 
Вона є продуктом різноманітних творчих здібностей людини і 
виявляється в таких аспектах: 

у конкретних навичках використання технічних пристроїв (від 
телефону до персонального комп’ютера і комп’ютерних мереж); 

у здатності використовувати у своїй діяльності комп’ютерну 
інформаційну технологію, базовою складовою якої є численні програмні 
продукти; 

в умінні отримувати інформацію з різних джерел: як з преси, так і з 
електронних комунікацій, представляти її у зрозумілому вигляді й уміти 
ефективно використовувати; 

у володінні основами аналітичної переробки інформації; 
в умінні працювати з різною інформацією; 
у знанні особливостей інформаційних потоків у своїй сфері 

діяльності4. 

                                           
1 Недбай В.В. Проектная методика как фактор развития информационной 

компетентности школьника на уроке иностранного языка в средней школе.  
2 Information Literacy Competency Standards for Higher Education.  
3 Барановский Ю., Беляева А. Работа в информационной среде // Высшее образование в 

России. – 2002. – № 1. – С. 82. 
4 Баловсяк Н. Інформаційна компетентність фахівця // Педагогіка і психологія 

професійної освіти. – 2004. – № 5. – С. 21–28.  
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Можна виділити такі види інформаційної компетентності: 
інформаційну компетентність особистості та інформаційну 
компетентність фахівця. 

Основними елементами інформаційної компетентності фахівця є 
здатність до самостійного пошуку й обробки інформації, необхідної для 
якісного виконання професійних завдань; здатність до групової 
діяльності та співробітництва з використанням сучасних комунікаційних 
технологій для досягнення професійно значущих цілей; готовність до 
саморозвитку, необхідного для постійного підвищення кваліфікації і 
реалізації себе у професійній праці1. 

Отже, формування інформаційної компетентності – одне з важливих 
завдань професійної вищої школи, яке забезпечує успішне 
функціонування вищої школи. 

 
 
 

Семенов М.А. (Луганськ) 
 

ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ  
РОЗРОБКИ ДИСТАНЦІЙНОГО КУРСУ 

 
У статті досліджуються педагогічні аспекти розробки 

дистанційного курсу. Автор переконаний, що для впровадження 
дистанційних технологій в освітню практику необхідно відповідне 
психолого-педагогічне обґрунтування. 

 
Використання інформаційно-комунікаційних технологій еволюційно 

змінює суспільство, яке поступово, крок за кроком стає інформаційним. 
Зміна освітніх технологій є результатом таких змін у суспільстві. У той 
же час вони є передумовою таких змін. Дистанційні технології є 
інструментом, здатним еволюційно змінити та доповнити існуючі освітні 
технології та підняти на новий рівень стан інформатизації суспільства. 
Однією з основних переваг дистанційного навчання є його відкритий 
характер і здатність індивідуалізації процесу навчання. Використання в 
процесі навчання слухачами, які навчаються за дистанційною формою, 
нових комп'ютерних технологій насамперед Інтернет та придбаний ними 
при цьому досвід дають змогу підвищити рівень їхньої компетентності, 
сформувати здатність до самостійного аналізу й самостійного вибору. 
Саме таких спеціалістів потребує сучасне суспільство. Тому питання 
впровадження дистанційних технологій в освітню практику є 
актуальним. 

Розвиток дистанційного навчання в Україні гальмується декількома 
чинниками: недостатній рівень інформатизації, відсутність 

                                           
1 Кизик О.А. Информационная компетентность как составляющая профессиональной 

компетентности выпускника профессионального лицея // Письма в Emissia: Offline: 
Электронный научно-педагогический журнал (http://www.emissia.50g.com\offline\a866.htm). 
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фінансування, недосконалість правової бази, наявність стереотипів 
мислення викладачів, відсутність знань про особливості дистанційного 
навчання в потенційних слухачів і як наслідок – відсутність ринку 
дистанційних освітніх послуг. 

Але незважаючи на безліч існуючих проблем при впровадженні 
дистанційних технологій у практику вищих навчальних закладів, 
ефективний розвиток дистанційного навчання можливий тільки за умов, 
якщо комп'ютер, глобальна мережа Інтернет та її можливості будуть 
сприйматися як звичайний засіб, а увага буде звертатися насамперед на 
вирішення педагогічних проблем: як організувати навчання за нових 
умов, зробити його цікавим, враховуючи існуючі умови та ресурси. 
Прорив у цьому питанні можливий тільки за умови психолого-
педагогічного обґрунтування практичних питань організації 
дистанційного навчання, яке має бути адаптоване до реально існуючих 
умов. За умови, що основний вид діяльності при дистанційній формі – 
самостійне навчання, питання формулювання педагогічних вимог до 
розробки дистанційного курсу є досить значущим для ефективної 
організації дистанційного навчання. Вирішення питань психолого-
педагогічного обґрунтування дистанційного навчання, зокрема розробка 
дистанційних курсів сприяє реалізації Національної програми 
інформатизації, Програми розвитку системи дистанційного навчання в 
Україні. 

Одним із основних елементів дистанційного навчання є дистанційний 
курс. Існуюче "Положення про дистанційне навчання", затверджене 
Наказом №40 Міністерства освіти і науки України від 21. 01. 2004 р., 
зазначає , що "дистанційні курси - інформаційні продукти, які є 
достатніми для навчання за окремими навчальними дисциплінами". 
Вивчення матеріалів дистанційного курсу передбачається "через 
Інтернет та / або на магнітному носії (СО-КОМ)"1. 

За В. Кухаренком, дистанційний курс містить компоненти, пов'язані 
між собою. Перший компонент – передмова курсу, його стисла 
характеристика, де зазначається, для кого він передбачений, що 
необхідно знати та вміти для успішного засвоєння, а також розклад та 
умови реєстрації. Курс містить також теоретичний матеріал (модулі, що 
закінчуються контрольними питаннями), практичні й лабораторні 
роботи, творчі завдання, завдання для виконання проектів у групах, 
вказівки щодо засобів співробітництва студентів з викладачем 
(електронна пошта, телеконференції, список розсилки, чат тощо), 
глосарій2. 

В. Солдаткін та інші російські фахівці з організації дистанційного 
навчання відзначають необхідність оптимізації самостійної роботи 

                                           
1 Положення про дистанційне навчання // http://udec. ntu – kpi. Kiev. 

ua/udec.nsf/poloszennyaukrDO? Open Page. 
2 Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротинко Н.Г. Дистанційне навчання; Умови 

застосування: Дистанційний курс: Навч. посіб. / За ред. В.М. Кухаренка – 3-є. вид. – 
Харків: НТУ "ХПІ", «Торсінг», 2002. 
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слухача з навчальним матеріалом. Кількість блоків курсу, за 
В. Солдаткіним, визначає автор та має їх мінімізувати. Кожний розділ 
має містити теоретико-пізнавальний, тренінгові-практичний та 
контрольний блок. Рекомендації до вивчення дисципліни пропонуються 
з наступних компонентів: відомості про автора, цілі та завдання 
вивчення дисципліни, необхідний обсяг знань для вивчення дисципліни, 
загальні відомості про дисципліну, рекомендації до вивчення кожної 
теми, рекомендації до виконання завдань, порядок проведення семінарів, 
практичних занять, підсумкового контролю, глосарій. Структура 
навчального матеріалу наступна: тема, мета навчання, зміст теми, 
навчальна інформація, резюме, питання для самоконтролю та 
література1. 

Розглянуті підходи є базовими для конструювання структури 
дистанційного курсу. 

З урахуванням специфіки дистанційного навчання його ефективність 
залежить від того, як в умовах віддаленості учня від викладача 
організована його самостійна навчальна діяльність. Незважаючи на 
наявність багатьох підходів до організації дистанційного навчання, 
методики конструювання дистанційного курсу з урахуванням 
педагогічних вимог розроблені недостатньо. Мета даного дослідження – 
запропонувати практичні рекомендації з розробки технологій 
конструювання дистанційного курсу з урахуванням педагогічних вимог.  

На нашу думку, дистанційний курс має бути інкапсуляцією 
навчальних матеріалів та методики навчання. Дистанційний курс має 
відрізнятися від звичайного навчального тексту посібника, повинен 
формувати мотивацію, спонукати слухачів до пошуку, розвивати творчі 
здібності й подавати рекомендації щодо діяльності під час роботи з ним. 

Підхід до конструювання структури дистанційного курсу базується 
на когнітивно-психологічному підході, при якому процес комп'ютерного 
навчання розбивається на етапи: передача знань за допомогою 
можливостей комп'ютера, сенсорно-моторний етап, тренувальні 
завдання, робота з комп'ютерними моделями, діалог і творча діяльність. 
Відповідно до вимог до ланок дидактичного процесу, дистанційний курс 
має відбивати у своїй структурі наступні етапи: постановка цілей та 
завдань навчання, формування мотивації до навчання, актуалізація 
опорних знань (термінів), первісне ознайомлення з новим матеріалом, 
вивчення нового матеріалу, використання нових знань у стандартних 
випадках, перехід від теорії до практики, систематизація та 
узагальнення, контроль і самоконтроль, корекція. 

Педагогічні вимоги до конструювання дистанційного курсу можуть 
бути сформульовані наступним чином: 

1) ефективність курсу великою мірою визначається особистісними 
якостями педагогів, які розробляють курс та підтримують його протягом 

                                           
1 Преподавание в сети Интернет: Учеб. пособие / Отв. ред. В.Й. Солдаткин. – М.: 

Высшая шк. 2003. 
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процесу навчання; 
2) дистанційний курс має бути структурованим з урахуванням етапів 

навчального процесу; 
3) дистанційний курс має містити алгоритми діяльності з 

навчальними матеріалами; 
4) усі ланки курсу мають базуватися на взаємодії вчителя та учня, 

педагога та учнів; 
5) навчальний матеріал дистанційного курсу не має бути 

"рафінованим", тобто повинен мати відбиток світогляду вчителя, якесь 
емоційне забарвлення, стилістику з елементами розмовної мови тощо; 

6) загальні вимоги до конструювання курсу мають враховувати 
можливості індивідуального конструювання з урахуванням особистісних 
вимог викладача; 

7) дистанційний курс має використовувати інтерактивні групові 
методи, що дають змогу у випадку індивідуального характеру навчання 
залучати учнів до колективної роботи. 

Пропонується підхід до конструювання дистанційних курсів, який 
реалізовано; вигляді внутрішнього нормативно-методичного документа 
– "Уніфіковані вимоги де дистанційних курсів у Луганському 
національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка". 
Уніфіковані вимоги складено відповідно до Програми розвитку 
дистанційного навчання на 2004-2009 роки та Положення про право 
власності й захист; авторських прав у галузі дистанційної освіти в 
університеті. 

Пропонується традиційна структура дистанційного курсу: 
1. Передмова (стисла інформація про дистанційний курс рекламного 

характеру). 
2. Методичні рекомендації щодо роботи з курсом. 
3. Робоча навчальна програма з щотижневим плануванням. 
4. Навчальні модулі, які містять: 
розділи, як структурований навчальний текст, адаптований до 

самостійного вивчення; 
завдання для практичних занять; 
плани семінарських занять; 
проектні завдання; 
теми дискусій та порядок їх проведення; 
модульний тест. 
5. Підсумковий тест. 
6. Вимоги та методичні рекомендації щодо атестації. 
7. Глосарій (термінологічний словник). 
Проаналізуємо специфіку окремих складових курсу. Методичні 

рекомендації – перше джерело інформації для слухача на початковому 
етапі навчання. Методичний матеріал є навігатором із засвоєння 
навчального матеріалу, помічником при самостійній роботі особи, яка 
навчається за дистанційним курсом. Пропонуються наступні обов’язкові 
компоненти методичних рекомендацій: 

привітання авторів та тьюторів курсу, адреси для спілкування; 
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мотивація навчальної діяльності; 
інструкція "Як працювати з курсом", порядок та графік консультацій; 
інформація, яку має знати студент по завершенню навчання, ключові 

слова курсу (поняття, що будуть уведені в курс); 
інструкція "Як готуватися до іспиту чи заліку".  
Додаткові компоненти методичних рекомендацій пропонуються 

наступні: 
критерії рейтингу (якщо він є); 
актуалізація опорних знань – глосарій, необхідний для засвоєння 

курсу; 
вхідне тестування для самоконтролю готовності студента до 

засвоєння матеріалу курсу. 
Згідно з "Положенням про дистанційне навчання"1, модулі можуть 

складатися: таких форм навчання: навчальні заняття, виконання 
проектних завдань, практичні підготовка, контрольні заходи. Основними 
видами навчальних занять є самостійне вивчення навчального матеріалу 
дистанційного курсу, консультації (у зміст модулів не включаються), 
семінари, дискусії, практичні та лабораторні заняття. 

З урахуванням вимог наявності пропонується представляти загальну 
структур; курсу у вигляді змісту модулів (рис. 1) та щотижневим 
плануванням діяльності слухачі (табл. 1), як рекомендацію до організації 
самостійної роботи. Навчальні модулі дистанційного курсу, розділ для 
самостійного вивчення має таку структуру: 

1) тема розділу; 
2) зміст розділу;  
З) ключові слова: 
4) мета та завдання вивчення розділу; 
5) методичні рекомендації до вивчення розділу; 
6) навчальний матеріал, поділений на невеликі частини, має мати 

інструкції щодо діяльності студента; 
7) питання для самоконтролю; 
8) висновки (стисле резюме). 
 

Рис. 1. Зразок оформлення змісту модулів дисципліни 
 

Дистанційний курс "Основи об'єктно-зорієнтованого 
програмування" 

Модуль 1. Тема: "Основні поняття об'єктно-зорієнтованого 
програмування" 

Розділ 1.1. "Методологія об'єктно-зорієнтованого програмування 
(ОЗП). Властивості 

ОЗП" 
Розділ 1.2. "Клас. Структура класу. Об'єкт. Поля, методи, 

                                           
1 Положення про дистанційне навчання // http://udec. ntu – kpi. Kiev. 

ua/udec.nsf/poloszennyaukrDO? Open Page; Нормативні документи з дистанційного 
навчання: Збірник документів / Укл.: М.А. Семенов. – Луганськ: Альма-матер, 2005. 
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деструктор, конструктор" 
Семінар. "Основні поняття ОЗП" 
Практичне заняття. "Створення власного класу" 
Тестування. Тест 1. 
Модуль 2. Тема: "Проектування класу" 
Розділ 2.1. "Рівні доступу в класі" 
Розділ 2.2. "Типи методів у класі" 
Розділ 2.3. "Перевантаження методів" 
Практичне заняття "Створення класу з різними рівнями 

доступу". 
Практичне заняття "Створення класу з перевантаженими 

методами". 
Тестування. Тест 2. 
Модуль 3. Тема: "Наслідування та поліморфізм" 
Розділ 2.1. "Заміщення методів" 
Розділ 2.2. "Поліморфні змінні" 
Розділ 2.3. "КТТ1. Перетворення аs та іs" 
Практичне заняття "Створення ієрархії класів із заміщеними 

методами" 
Практичне заняття "Робота з RTTI". 
Проектне завдання. Проект І. "Поліморфна змінна". 
Дискусія. Тема: "Порівняльний аналіз методологій структурного 

програмування та 
ОЗП". 
Тестування. Тест 3. 
Підсумкове тестування. 
Глосарій (Термінологічний словник) 

Література. 
 
На рис. 2 зображено шаблон оформлення розділу для самостійного 

вивчення – основного навчального матеріалу. З урахуванням 
розроблених вимог розділ містить постановку мети та завдань вивчення, 
актуалізацію опорних понять, навчальний матеріал, розподілений на 
невеликі порції, кожна з котрих містить зрозумілу інструкцію щодо 
діяльності учня при самостійній роботі. 

Завдання для практичних занять мають містити текст завдань, вимоги 
до виконання та оформлення роботи, терміни виконання та пересилки 
тьютора для перевірки. Семінарське заняття проводиться за допомогою 
чату або форуму. План семінарського заняття включає тему, питання й 
методичні рекомендації щодо підготовки до заняття. Проектні завдання 
в дистанційному курсі спрямовані на формування у студента вмінь 
пов'язувати отримані теоретичні знання з життєвими реаліями. 
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Таблиця 1 
Зразок оформлення щотижневого розкладу дистанційного курсу 

 
Тиждень/ Дата  Діяльність студента  

1 -й тиждень  
Завдання на 

тиждень  
Розділ 1.1. – Коментарі: прочитати, 

законспектувати, скласти план, таблицю 
тощо.  

Розділ 1.2. – Коментарі:  
Узяти участь у семінарі.  
Пройти тестування. Тест 1 .  

понеділок  1. Отримання доступу до навчальних 
матеріалів. 

2....  
вівторок  1 . Розділ 1.1. 

2. Консультації до розділу 1.1. (Листи 
приймаються до  

 
 

Відповідь до       ).  

середа  1. Розділ 1.2. 2. Консультації до розділу 
1.2. (Листи приймаються до  

 
 

Відповідь до       )  

четвер  1 . Виконання проекту 1 .  
2. 18.00- 19.00. семінар  

п'ятниця  1. Захист проекту 1.  
2. Тестування.  

субота  1, (якщо студенту потрібна діяльність) 
2.  

неділя    
2-й тиждень 
понеділок  1. 

2.  
3.  

…. 
 
У дистанційному курсі використовують такі проектні завдання:  
завдання типу case – study; 
контрольна робота (пошук інформації в Інтернет); 
реферат (обов'язково з використанням матеріалів дистанційного 

курcу публікується на сайті); 
курсова робота;  
дипломна робота. 
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Дискусія – активна форма навчання, яка реалізується у вигляді 
форуму. Для дискусії потрібно сформувати тему дискусії, установити 
терміни проведення, крите оцінки участі студентів у обговоренні. 

Комп'ютерні тести є основною формою контролю та самоконтролю 
при дистанційному навчанні. Типи тестів: 

1) вхідний (до проходження курсу); 
2) поточний; 
3) модульний; 
4) підсумковий. 
Рекомендована кількість тестових питань: для поточного тесту – 20-

30 запитань; для модульного – 40-50; для підсумкового – від 50 до 70. 
 

Рис. 2. Схема оформлення розділу для самостійного вивчення 
 

Тема: "_______________________________________" 
Зміст. 
1. 
2. 
3. 
Ключові слова:  
Мета та завдання вивчення розділу. 
Успішне вивчення розділу дає можливість: 
Мати уяву про ... 
Знати ... 
Володіти ключовими поняттями:... 
 Методичні рекомендації до вивчення Розділу 1.1. 
При   вивченні   Розділу   1.1.  важливо  узагальнити ...   ,   

проаналізувати   ..., сформулювати .... 
Вивчаючи пункт 1, детально зупинитися на положеннях 

.... Для цього зверніться до хрестоматії, монографії, 
Вивчаючи пункт 2, зверніть увагу на .... Вивчаючи пункт 

3, спробуйте відповісти на питання: "". Навчальний матеріал. 
(поділений на невеликі частини, має мати інструкції 

щодо діяльності 
студента)_________________               

_______________________ 
Прочитайте та виділіть основні риси ... 
Прочитайте та законспектуйте основні положення 
Запишіть 
Питання для самоконтролю: 
1.  
2.  
3.  
Висновки (стисле резюме) 

 
 
Типи питань комп'ютерного тесту, для яких можливий автоматичний 

підсумок результатів тестування: 
1) Істина/Хибність; 
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2) Так/Ні; 
3) Множинний вибір – Єдина відповідь; 
4) Множинний вибір – Множинна відповідь;  
5) "Заповніть бланк"; 
6) Відповідність.  
Кожне запитання тесту має містити вагу від 1 до 10 балів. 
За наступною методикою в Луганському національному педагогічні 

університеті розроблено близько 130 дистанційних курсів, 25 з яких 
пройшли апробацію протягом двох років під час навчання за дистанційною 
формою магістрантів спеціальностей "Педагогіка вищої школи" та 
"Управління навчальними закладами". результатами організаційної роботи 
щодо підготовки курсів та самого навчання можна; зробити висновки про 
ефективність запропонованої методики.  

Висновки: 
1. Встановлено, що для впровадження дистанційних технологій в 

освітню практику необхідно відповідне психолого-педагогічне 
обґрунтування. 

2. Сформульовані педагогічні вимоги до конструювання 
дистанційних курсів. 

3. Запропоновано уніфікований підхід до конструювання 
дистанційних курсів. 

 
 

Дюмін О.З. (Харків) 
 

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА  
ТЕСТУВАННЯ ЗНАНЬ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  

ЗА ПРОГРАМОЮ OPEN TEST 2.0 
 

У статті досліджується комп’ютерна система тестування знань з 
української мови за програмою OPEN TEST 2.0. Автор переконаний, що 
якісне засвоєння курсу «Українська мова» передбачає створення 
продуманої, упорядкованої системи завдань, які використовуються як 
для тренування та самоперевірки, так і для підсумкового контролю. 

 
Однією з ключових позицій, що розглядаються та виконуються в 

межах Болонського процесу, є підвищення якості освіти та 
впровадження дистанційного навчання. Оцінка якості буде базуватися не 
на довготривалості та змісті навчання, а на тих знаннях, вміннях та 
навичках, які отримали студенти. Суттєвою та актуальною проблемою 
для нашої держави є тестування з української мови, оскільки ця 
проблема занадто заполітизована, неадекватно оцінюється різними 
політичними течіями і викликає певний спротив на побутовому рівні1. 

                                           
1 Див.: Дюмін О.З. До проблеми тестування знань із курсу “Українська мова” // 

Образование и виртуальность – 2006. Сборник научных трудов 10-й Международной 
конференции Украинской ассоциации дистанционного образования / Под общ. ред. 
В.А. Гребенюка, Др. Киншука, В.В. Семенця. – Харьков; Ялта: УАДО, 2006. – С. 428-435; 
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Контроль та оцінювання знань і вмінь студентів містить у собі такі 
складові: контроль, перевірку, оцінювання. Один із видів контролю – 
тестування. Як відомо, ця проблема не нова, спроби впровадити 
тестування проводилися неодноразово. Цей спосіб контролю та 
перевірки має давню історію. Одним із перших всесвітньо відомих 
американських вчителів був Е. Торндайк (1874–1949) – він конструював 
та впроваджував тестовий контроль в американській школі. Тестування 
як об'єктивний контроль рівня освітньо-професійної підготовки фахівця 
впроваджував французький психолог А. Біне. Він також розробив у 
1900–1915 рр. тести на перевірку інтелекту. Праці інших вчителів 
О. Стоуна, Б. Зекінгема, Т. Келлі, Ч. Спірмен присвячені створенню 
системи базових тестових завдань. У радянській школі були невдалі 
спроби працювати за тестовою технологією у 30-х, 70-х рр., але 
розповсюдження цей вид контролю не отримав. Із впровадженням 
модульно-рейтингової системи тестові завдання є базою для перевірки 
досягнутого рівня розвитку здібностей, знань та умінь. 

Тест – стандартизована психодіагностична методика, призначена для 
встановлення кількісних і якісних індивідуально-психологічних відзнак. 
У психологічній діагностиці – стандартизований, часто обмежений у часі 
іспит. 

Тест досягнень – тип психодіагностичних методик, спрямованих на 
оцінку досягнення рівня розвитку здібностей, навичок, умінь і знань. 

Тест педагогічний – система взаємопов'язаних предметним змістом 
завдань специфічної форми, що дають змогу оцінювати структуру і 
вимірювати рівень знань та інші характеристики особи. 

Тести критеріально орієнтовані – тип тестів, призначених для 
визначення рівня індивідуальних досягнень відносно певного критерію 
на підставі логіко-функціонального аналізу змісту завдань. В якості 
критерію (або об'єктивного еталону) звичайно розглядаються конкретні 
знання, уміння, навички, необхідні для успішного виконання того чи 
іншого завдання. 

Тести психометричні – тип тестів, оцінка в яких здійснюється на 
підставі співвідношення індивідуальних результатів із груповими, тобто 
на підставі орієнтації на статистичну норму. 

За своєю формою та принципами побудови тестові завдання 
поділяються на: завдання закритої форми з запропонованими 
відповідями, з котрих обирають одну правильну; завдання відкритої 
форми з вільно конструйованими відповідями. 

                                                                                            
Шкиль А.С., Чумаченко С.В., Напрасник С.В. Компьютерная система тестирования знаний 
в дистанционном обучении // АСУ и приборы автоматики. – 2003. – №  122. – С. 85-95; 
Напрасник С.В., Таранов В.Б., Шкиль А.С. Технологии подготовки тестовых заданий и 
проведения тестирования в системе Open TEST. Образование и виртуальность – 2004.: 
Сборник научных трудов 8-й международной конференции УАДО. – Харьков; Ялта. – 
2004. – Харьков: ХНУРЭ, 2004. – С. 359-365; Коваленко Л., Глазова О., Ломакович С. та ін. 
Зовнішнє оцінювання  з української мови. Інформаційні матеріали. – К.: УЦОЯО, 2006. –  
40 с.; Українська мова. Тести 5–12 класи: Посібник / За ред. Н.В. Гуйванюк. – К.: 
Видавничий центр “Академія”, 2006. – 376 с. 
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Ситуаційний тест – не є новою формою тестового завдання. Це 
цілеспрямований набір тестових завдань, призначений для вирішення 
проблемних ситуацій, що притаманний майбутній соціальній і 
виробничій діяльності випускників вищих навчальних закладів. 
Кількість та форми тестових завдань у такому тесті можуть бути досить 
різноманітними, але можливе використання тестових завдань однієї 
форми. Порядок розміщення тестових завдань у ситуаційному тесті 
визначається діями, які той, хто тестується, має здійснювати для 
вирішення проблемної ситуації. 

Ситуаційний тест доцільно використовувати при діагностиці ступеня 
засвоєння складної діяльності, адекватності щодо розв'язання типових 
задач діяльності. У цьому випадку ситуаційний тест є аналогом 
комплексного кваліфікаційного завдання (ККЗ). Розробку тестів 
неможливо відокремлювати від математичної обробки результатів 
тестування та визначення якості розроблених тестів. Тому всі ці 
проблеми потрібно розглядати послідовно і враховувати при створенні 
тесту. 

При створенні мовних тестових завдань треба враховувати знання 
студентів у вигляді змістовних модулів, адекватних темам із курсу 
“Українська мова”. Проведення модулів, а також аналіз змісту допомагає 
формувати інформаційну базу студентства. Формування такої системи 
полягає у виокремленні навчальних елементів та визначення логічних 
зв'язків. Тестові завдання дають можливість перевірити рівень засвоєння 
інформації з даного предмета. Бажано на кожний модуль складати 
декілька тестових завдань різної форми. Основна форма контролю – це 
виконання або невиконання тесту. Необхідно відзначити, що тестування 
з курсу “Українська мова” є тільки одним із методів оцінки фахової 
компетентності студентів. Отримані при вимірюванні різними методами 
оцінки, бали, відсотки складають комплексну оцінку модульного іспиту. 
В процесі визначення такої оцінки недоліки одного методу вимірювання 
нівелюються позитивними якостями іншого, і суб’єктивна в принципі 
оцінка наближатиметься до об'єктивних критеріїв. 

Нині в якості найкращого вирішення проблеми оцінювання якості 
освіти розглядається використання методів тестування як методів, які, 
передусім, здатні забезпечити розділення процесів навчання та контролю 
знань. Але в разі відсутності автоматизованої системи тестування 
виникають проблеми оновлення тестів, захисту інформації та інші. 
Важко не погодитися з тим, що комп’ютерні навчальні системи, що 
мають стандартні програми для екзаменації студентів, можуть 
забезпечити єдиний підхід не тільки при навчанні, а й при оцінюванні 
результатів. Якщо такі програми є стандартними та складені професійно, 
то в студентів та викладачів залишається одна мета – досягати 
позитивних оцінок своїх знань. Для цього викладач має вдосконалювати 
педагогічну майстерність, а студент більше часу та сил віддавати 
навчанню. Тестові програми мають складати викладачі вищої 
кваліфікації. Як і для підручників, має діяти стандартний механізм їх 
рецензування та затвердження. Отже, завдання оцінювання знань 
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студентів на основі комп’ютерних систем тестування є однією з 
важливих проблем. 

У Харківському національному університеті радіоелектроніки 
розроблена система комп′ютерного тестування знань студентів Open 
TEST 1,2, яка протягом декількох років експлуатується низкою 
навчальних закладів України. На кафедрі українознавства система Open 
TEST 1,2 зарекомендувала себе з позитивного боку під час проведення 
підсумкових тестувань у рамках Болонської декларації. Разом із тим у 
ході експлуатації виникла необхідність у покращанні ряду 
характеристик системи, а саме: підвищення безпеки для тестувань і 
зручності інтерфейса особливо під час роботи з великою кількістю тестів 
і користувачів, збереження паролів, створення системи управління 
тестування в рамках корпоративної мережі. Для рішення цих і ряду 
інших додаткових завдань у Тестовому центрі ХНУРЕ розроблено 
систему Open TEST 2.0. 

Open TEST 2.0 – це комп’ютерна система тестування знань, створена 
для очного підсумкового контролю якості засвоєння теоретичного 
матеріалу, набутих знань і практичних навичок, здобутих у великих 
організаціях масштабу підприємства зі складною розподіленою 
структурою. 

Головною особливістю системи Open TEST 2.0 є її спрямованість на 
забезпечення тестувань тих, хто навчається з максимально суворою 
звітністю. Полем застосування можуть бути різноманітні підсумкові 
тестування, заліки, екзамени, кваліфікаційні тести і будь-які інші види 
контролю знань студентів, у яких головну роль відіграє максимально 
об’єктивна оцінка знань. Система Open TEST 2.0 створена не для 
навчальних цілей. Ви не зможете проводити навчання користувачів 
шляхом відображення зносок на теоретичні матеріали для недостатньо 
вивчених тем, показу правильних відповідей і підказок. Для цих цілей 
існує велика кількість різноманітних систем тестування для 
самоконтролю і самонавчання. Також користувачі не зможуть проходити 
тестування, коли завгодно і звідки завгодно, як дають змогу робити 
вмонтовані модулі контролю в системах дистанційного навчання, тому 
що воно повністю знищує гарантію ймовірності результатів тестування. 
Навіть якщо на віддаленому комп’ютері буде встановлений 
біометричний пристрій авторизації, який дає 100 % гарантію того, що в 
систему увійшов саме той користувач, за якого він себе видає, існує 
велика ймовірність того, що на питання тесту буде відповідати вже 
зовсім інша людина, яка знаходиться поряд. 

Але якщо вам необхідно провести тестування з найвищими вимогами 
до вірогідності результатів, яке могло б замінити вступний іспит до ВНЗ, 
олімпіаду або державний іспит, то Open TEST 2.0 з легкістю впорається 
з цим завданням. 

Особливістю комп’ютерної системи тестування Open TEST 2.0 є 
низькі вимоги до апаратних програмних ресурсів, що дає змогу 
проводити тестування навіть у погано забезпечених класах. Open TEST 
2.0 створена для повноцінної роботи в таких умовах: 
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частину комп’ютерного парку складають старі малопотужні 
комп’ютери (400 МГц,. 64 Мб ОЗУ); 

комп’ютерний парк працює під управлінням різних операційних 
систем (MS Windows 95 – MS Windows 2003 Server, Linux, MacOS, 
UNIX); 

на комп’ютерах клієнтів вмонтовані різні інтернет-браузери (MSIE, 
Mozilla Firefox, Mozilla DeepPark, Mozilla Netscape, Safari, Opera та інші); 

низька пропускна здатність мережі сервером і комп’ютерами 
клієнтів. 

У системі Open TEST 2.0 приділено багато уваги проблемам безпеки 
під час проведення тестувань. Оскільки при контрольних тестуваннях 
кінцева оцінка відіграє велику роль, об’єктивність її виставлення має 
бути максимальною, а також усі можливі варіанти фальсифікації 
результатів мають бути виключені. Для цього в системі Open TEST 2.0 
розроблені унікальні програмні методи забезпечення безпеки при 
комп’ютерному тестуванні: 

захист від зламу паролів до всіх модулів системи методом перебору 
(тимчасове блокування акаунта, блокування ІР адреси). 

унікальний алгоритм динамічної зміни хеш-ідентифікатора клієнта, 
який не дозволяє одночасну роботу під одним акаунтом із декількох 
комп’ютерів і запобігає будь-яких несанкційованим спробам 
користування даних на проміжних ланках мережі. 

використання захищеного протоколу передачі даних SSL. 
ведення докладного структурованого логу подій. 
інтерфейс для проведення гнучкого аналізу логу подій за вказаними 

критеріями. 
щоденний автоматичний аналіз логів із формуванням звіту з безпеки. 
шифрування паролів клієнтом засобами JavaScript не дає можливість 

перехопити чийсь пароль при роботі з системою Open TEST 2.0 навіть 
при відмові від використання протоколу SSL. 

Модульна структура Open TEST 2.0 забезпечує легкість розширення 
функціональності без необхідності внеску змін в існуючі модулі. 

Основні модулі Open TEST 2.0: 
модуль “Тестування”; 
модуль “Управління користувачами”; 
модуль “Управління тестами”; 
модуль “Управління тестуванням”; 
модуль “Результати тестування”; 
модуль “Адміністрування”. 
Модуль тестування 
Це основний модуль системи, де відбувається аутентифікація 

користувача, видання тесту під час тестування й прийом відповідей на 
тест. Основними особивостями модуля “Тестування” в системі Open 
TEST 2.0 є: 

нелінійне проходження тесту з можливістю недискретного переходу; 
продовження тесту після збою з’єднання з сервером; 
таймер залишку часу на тест; 



 
Україна – освіта 

 

 187

таймер залишку часу на вибір відповіді для математичного питання; 
виведення загальних правил тестування перед кожним тестом; 
виведення перед тестуванням інформаційного повідомлення, яке 

прикріплене до тесту; 
номер поточного питання із загальної кількості; 
помітка “повернутися до питання”. 
Модуль управління тестами 
Однією з передових технологічних розробок системи Open TEST 2.0 

є модуль “Управління тестами”. Модуль управління тестами 
максимально оптимізований для зручної роботи з тестами, інтерфейс 
модуля максимально спрощений для зручної та швидкої роботи, при 
цьому кількість функціональних можливостей модуля порівняно з 
системою Open TEST 2.0 не зменшилася. 

Одним із нововведень у модулі “Управління тестами” є 
повнофункціональний WYSIWYG редактор, котрий використовується 
для введення і редагування текстів питань і відповідей. За своїми 
функціональними можливостями редактор порівнюється з такими 
додатками, як MSWord (MSOffice) і TextEditor (OpenOffice), але 
повністю побудований на технологіях HTML і JavaScript й працює у всіх 
сучасних браузерах (MSIE 5.5>, Mozilla FireFox 1.0.6>). Також редактор 
дає змогу просто й зручно додавати в тестові завдання різноманітні 
мультимедіа об’єкти (Flash-анімації, відео-, аудіо зображення). 

Також слід зазначити ряд інших функціональних можливостей 
модуля “Управління тестами”. 

Попередній перегляд тестів, тем, питань. 
Гнучке управління правами доступу до тестів: 
як правило, все, що не дозволено – заборонено; 
можливість присвоювати права доступу цілим категоріям або групам 

користувачів, що спрощує процес адміністрування та розмежування прав 
доступу користувачів системи; 

управління правами доступу до тестів на рівні категорій; 
при створенні тесту право власника автоматично присвоюється 

користувачу, який склав тест; 
можливість сумісного використання одного тесту декількома 

викладачами, статистика й результати тестування при цьому будуть 
розмежовані для кожного викладача. 

Версія для друку, у якій дозволяється відкрити і зберегти тест, тему 
або питання в файлі формату HTML у вигляді, оптимізованому для 
друку. 

Контекстно-залежне меню, що показує відображення можливих 
операцій тільки для активного об’єкта (категорія тестів, тест, тема, 
питання, варіант відповіді). 

Однією з важливих функціональних можливостей модуля 
“Управління тестами” системи Open TEST 2.0 є експорт та імпорт 
тестових матеріалів у XML форматі: 

Open TEST 2.0 XML-Package (стандартний формат збереження тестів 
Open TEST 2); 
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Open TEST 1 XML (імпорт тестів із старих баз даних системи Open 
TEST 1). 

Як сказано вище, система Open TEST 2.0 дає можливість імпортувати 
всі матеріали з системи Open TEST, напрацьованих раніше, що дуже 
суттєво для впевненого переходу на нову платформу. Також Open TEST 
2.0 дає змогу працювати з тестовими завданнями інших світових систем 
дистанційного навчання за допомогою підтримки стандарту IMS-QTI 
XML Package. Ця можливість є найбільш передовою і перспективною у 
всіх сучасних системах дистанційного навчання і тестування, але не 
входить у базову версію Open TEST 2. 

Деякі функціональні особливості підсистеми імпорту/експорту 
тестових матеріалів: 

система дає можливість імпортувати запаковані (zip) файли з 
тестовою інформацією. 

перед розпаковкою система перевіряє внутрішній об’єм архіву для 
запобігання різноманітних механізмів перевантаження сервера (“mail-
bombs’’), максимальний об’єм регулюється в настроюваннях системи. 

бінарні дані в форматі Open TEST 2.0 XML-Package зберігаються в 
окремих файлах для коректного кеширування їх на боці браузерів і 
проксі-серверів. 

Модуль управління тестуванням 
Для зручності проведення тестування в Open TEST 2.0 створено 

самостійний модуль “Управління тестуванням”. Він забезпечує зручне 
централізоване управління всіма сеансами тестування та їх параметрами 
(кількість спроб, час на сеанс тестування, кількість питань у сеансі), а 
також типом запуску тесту. В системі підтримуються два типи запуску 
тесту – за паролем і викладачем із модуля “Управління тестуванням” у 
режимі реального часу. Студент самостійно обирає свою категорію 
користувачів, групу, категорію тестів, необхідний тест і натискає на 
зноску “Очікувати запуск тесту викладачем”. Після цього на моніторі 
викладача відображується прізвище студента, ім’я тесту, який студент 
хоче пройти й ІР адреса комп’ютера, з якого студент увійшов у модуль 
“Тестування”. Проаналізувавши цю інформацію, викладач приймає 
рішення про початок тестування і може одним кліком запустити процес 
тестування на машині студента. За такою технологією немає 
необхідності оператору пересуватися залою і вводити всім студентам 
пароль на тест. 

Модуль управління користувачами 
Оскільки система Open TEST 2.0 призначена для тестування великої 

кількості користувачів, для управління користувачами системи 
розроблений багатофункційний модуль “Управління користувачами”. 
Основною ідеєю, закладеною при реалізації даного модуля, було 
найбільш ефективне і зручне управління достатньо великим потоком 
користувачів, для чого передбачені наступні можливості: 

Імпорт/експорт користувачів, груп, категорій груп із/в XML формат. 
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Імпорт і класифікація користувачів із CSV-формату для 
автоматизованого поновлення списку студентів із баз даних навчальних 
закладів. 

Профайли користувачів (особисті дані, фото). 
Гнучке й ефективне управління правами доступу, а саме: можливість 

присвоювати категорії користувачів, групі або окремому користувачу 
право на читання, зміни, запис, виконання чи володіння для будь-якої 
окремої категорії користувачів або групи. 

Групова політика безпеки: 
загальні обов’язкові параметри доступу до тестів і користувачів; 
мінімальні вимоги до паролів для зручної і швидкої роботи з тестами; 
межі припустимих параметрів тестування; 
обмеження для діапазонів ІР адрес, з яких можна проводити 

тестування (для контролю використання тесту сторонніми особами). 
Модуль результати тестування 
У системі Open TEST 2.0 розроблений набагато ширший і 

оптимізований модуль для перегляду результатів тестування й 
різноманітної статистичної інформації. Модуль дає змогу зручно й 
швидко переключатися між результатами різних тестувань, швидко 
знаходити необхідну інформацію, експортувати дані в CVS-файла для 
наступної їх обробки в зовнішніх статистичних додатках. Статистика 
тестувань надана в зручному для розуміння вигляді, а також є 
можливість відображати друковані версії сеансів тестувань, підготовки 
бланкових тестувань і т. д. Також значно доопрацьований візуальний 
аналіз частотного розподілу результатів тестування за шкалою 
оцінювання, який дає можливість виводити декілька графіків різних 
тестів і груп на одній шкалі. Це дає змогу проводити кореляційний 
аналіз декількох тестів для однієї групи, що значно розширює межі 
застосування цієї функції для авторів тестів. HTML–код усіх модулів 
системи Open TEST 2.0, оптимізований для коректної роботи в усіх 
сучасних браузерах (IE, Mozilla, Opera, Safari). Система Open TEST 2.0 є 
цілком мультимовною, всі дані передаються в браузер в універсальній 
кодировці UTF-8, що дає моживість підтримувати навіть такі мови, як 
китайська, арабська, відображати різні спеціальні символи тощо. 

Під час проектування модулів системи Open TEST 2.0 основну увагу 
було приділено високій ергономічності системи, а також орієнтації на 
роботу з великим потоком користувачів. Система дає змогу проводити 
тестування одночасно більше 1000 користувачів. Продуктивність 
системи забезпечується високо оптимізованим кодом і всесвітньо 
визнаними засобами побудови web-додатків. Система Open TEST 2.0 
функціонує на основі зв’язування web-сервер Apache + PHP + MySQL. 
Це найбільш розповсюджені технології, на яких побудовані більше 
половини всіх провідних ресурсів у мережі Internet. Всі ці технології є 
платформенно незалежні, що дає можливість інсталірувати систему 
Open TEST 2.0 практично на будь-який комп’ютер. 

Система тестування знань Open TEST 2.0 дає змогу проводити 
тестування з найвищими вимогами до ймовірності результатів. 
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У наш час система Open TEST 2.0 знаходиться в дослідній 
експлуатації ХНУРЕ. Результати проведених тестувань (одночасно 
використовувалося до 230 комп’ютерів у 25 машинних залах) показали 
ефективність роботи системи і зручно розробленого інтерфейса. При 
цьому особливо потрібно виділити режими централізованого 
моніторингу тестування в усіх машинних залах з єдиного центру 
управління та експорт результатів тестувань у зовнішню систему 
управління навчальним процесом ВНЗ. Перехід до нового візуального 
інтерфейса Open TEST 2.0 не викликав особливих труднощів у 
користувачів системи Open TEST. 

Вивчення мови у вищому навчальному закладі є найприроднішим 
шляхом удосконалення мови взагалі. Сучасний процес навчання вимагає 
викладати мову в практичному, прагматичному аспекті. Тому метою є 
формування необхідної комунікативної спроможності майбутніх 
фахівців, набуття навичок, практичного оволодіння мовою в різних 
видах діяльності. Розвинена особистість, кваліфікований фахівець має 
володіти навичками усного та писемного спілкування. Сучасні програми 
з вивчення мови мають передбачати поглиблення та розширення знань 
студентів про лексико-фразеологічну, фонетичну, граматичну й 
стилістичну систем державної мови в обсязі, що забезпечують 
сприйняття й розуміння професійної інформації, дає можливість 
здійснити реальне професійне спілкування.  

Якісне засвоєння курсу “Українська мова” передбачає створення 
продуманої, упорядкованої системи завдань, що використовуються як 
для тренування та самоперевірки, так і для підсумкового контролю. Слід, 
однак, зазначити, що тестових завдань недостатньо для повноцінного 
засвоєння та перевірки знань із мовного курсу. 
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Варзацька Л.О. (Київ) 

 
ПІДРУЧНИК З РІДНОЇ МОВИ І МОВЛЕННЯ  

ЯК МОДЕЛЬ ОСОБИСТІСНО  
ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 

(Початкові класи) 
 
У статті досліджується підручник з рідної мови і мовлення як 

модель особистісно зорієнтованої освіти. Автор переконаний, що 
системою комплексних вправ за ступенем творчості, самостійності та 
способами інтеграції видів діяльності, програмується розгорнута 
картина пізнання мовних явищ у контексті мовленнєвої діяльності, яка 
для кожного учня є основою для самонавчання та саморозвитку. 

 
Мета, принципи, зміст особистісно зорієнтованої освіти 

Формування мовної особистості – одна з важливих проблем сучасної 
школи. Актуальність цієї проблеми підтверджується підсумками 
переходу початкової школи на новий зміст навчання, що знаходить 
висвітлення у Рішенні Колегії Міністерства освіти і науки від 20 жовтня 
2005 р. 

Проведені моніторингові дослідження якості навчальної літератури 
засвідчують про явну недостатність у чинних підручниках 
різнорівневих, творчих завдань; відсутність тем, що потребують від 
дитини інтеграції попередньо набутих знань та вмінь, а не механічного 
їх накопичення. 

Означене спрямування навчальної літератури  не могло не 
позначитися на якості мовної освіти учнів початкових класів. Як 
встановлено моніторинговими дослідженнями, в учнів 4 кл. недостатньо 
сформовані вміння повно й послідовно викладати власні думки, 
аргументувати власні твердження, висловлювати оцінні судження, 
комунікативно доцільно застосовувати мовні знання та вміння у різних 
сферах і видах мовленнєвої діяльності. 

З огляду на дані моніторингових досліджень у Державному стандарті 
початкової загальної освіти (2006 р.) посилено орієнтацію початкової 
мовної освіти на мовленнєвий розвиток. 

Для вирішення означених освітніх цілей особливо перспективним є 
особистісно зорієнтований підхід1 до навчання рідної мови і мовлення 
на, що дедалі більшу увагу привертає педагогічна громадськість2.  

                                           
1 Особистісно зорієнтована освіта має давню історію і декілька інших назв – 

гуманістична педагогіка, екзистенціалізм, неопедагогіка, неопедоцентризм, вільне 
виховання (США, Європа – 70-ті роки, СРСР – 80-ті роки ХХ ст. – педагогіка 
співробітництва). Основи особистісно-зорієнтованого навчання обґрунтували 
представники гуманістичної педагогіки і психології: Г.Сковорода, Д.Дюї, З.Фройд, 
Ж.Піаже, А.Маслоу, К.Роджерс, В.Сухомлинський, Ш.Амонашвілі.  

2 Див.: Амонашвили Ш. Единство цели: Пособие для учителя. – М., 1987; 
Амонашвили Ш. Личностно-гуманная основа педагогического процесса. – Минск, 1990; 
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Метою особистісно-зорієнтованої освіти є не оволодіння знаннями, 
уміннями, навичками, як в авторитарному (когнітивному) типі навчання, 
а вільний розвиток особистості, яка в процесі навчання зберігає свою 
індивідуальну неповторність, самобутність та гармонію з довкіллям. 

Учень у особистісно–зорієнтованій парадигмі розглядається як зерно, 
що має власну програму розвитку. І педагог, за образним висловом 
Я. Коменського, має плекати розум дитини, привчати дитячі уми, як ті 
молоденькі деревця, розвиватися з власного кореня. 

Найхарактернішою ознакою особистісно–зорієнтованого типу 
навчання є те, що активними співтворцями навчально-виховного 
процесу стають самі учні. Вони є суб’єктом пізнання. Кожен школяр 
долучається до співпраці в колективній, груповій діяльності. 

Учитель і учень є рівноправними, рівнозначними суб’єктами 
навчально-виховного процесу. Вони спільно визначають мету 
діяльності, об’єкт, суб’єкт, засоби діяльності, результати навчання. 
Під час такого спільного пошуку здійснюється обмін думками, 
знаннями, способами  діяльності, внаслідок чого відбувається рефлексія, 
оцінювання здобутих результатів. Учні усвідомлюють, чого вони 
досягли на певній сходинці пізнання, що вони знають, як виражають 
своє емоційне ставлення до об’єкта навчання, як володіють оцінними 
судженнями, як збагатився їхній особистісний досвід творчої діяльності. 

Активність учня як співтворця навчально-виховного процесу 
забезпечується (це обґрунтував А. Хуторськой) на всіх його етапах. 

На першому етапі учень, використовуючи способи пізнання, вивчає 
певний об’єкт дійсності, знаходить і створює знання про нього, 
конструює суб’єктивні образи, одержує особистісний освітній продукт. 

На другому етапі  кожен учень має можливість  зіставити власний 
освітній продукт з освітніми продуктами своїх однокласників та 
історико-культурними аналогами людства в певній галузі. З цією метою 
вчитель пропонує дітям на уроці різні форми й методи інтерактивного 

                                                                                            
Бондаревська Є. Гуманістична парадигма особистісно-зорієнтованого навчення // 
Педагогіка. – 1997. – № 4; Варзацька Л. Розвивальне навчання. – 2-ге вид., доп., удоскон. – 
Кам’янець-Подільський, 2004; Варзацька Л. Розвивальне навчання: Методика // Директор 
школи, гімназії. – 2003. – № 5, 6; Выготский Л. Мышление и речь / Под ред. 
В.Колбановского. – М.; Л., 1934; Гриценко Л. Основні ідеї інтерактивного особистісно-
зорієнтованого навчання // Завуч. – 2003. – № 15; Костюк Г. Навчально-виховний процес і 
психічний розвиток особистості / За ред. Л.Н.Проколієнко. – К., 1989; Мар'яненко Л. 
Розумова обдарованість молодших школярів: Психологічні особливості // Директор школи, 
ліцею. – 2005. – № 3; Паламарчук В. Школа учит мыслить. – М., 1979; Сериков В. 
Личностно-ориентированое образование: К разработке дидактической концепции // 
Педагогика. – 1994. – № 5; Сухомлинський В. Серце віддаю дітям / Сухомлинський В. 
Вибрані твори: У 5 т. – К., 1997. – Т. 3; Токмань Г. Методи викладання літератури в їх 
особистісній спрямованості  на учня // Дивослово. – 2004. – № 2; Ушинський К. Питання 
навчання і виховання в початковій школі / Вибр. твори:  У 2 т. – К., 1972; Фасоля А. 
Особистісно-зорієнтований урок літератури – мета, зміст, технологія уроку // Дивослово. – 
2004. – № 8; Холодная М. Формирование персонального познавательного стиля ученика // 
Башмаков М.О. Теория и практика продуктивного обучения. – М., 2000; Хуторской А. 
Современная дидактика. – СПб., 2001; Якиманская И. Личностно-ориентированое 
обучение. – М., 1996. 
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навчання (уявна екскурсія, огляд-конкурс творчих робіт, хвилинка 
ерудита, уявне засідання гуртка тощо). 

Третій етап є узагальнювальним, він дає змогу кожному учневі на 
основі даних зіставлень, проведених на попередньому етапі, створити 
сукупний освітній продукт того, що вивчається. 

Зміст особистісно-зорієнтованої освіти програмує задоволення 
екзистенційних потреб людини, тобто потреб її буття, особистого 
існування: свободи і вільного вибору себе, свого світогляду, дій, учинків, 
позицій, самостійності й особистої відповідальності, саморозвитку й 
саморегуляції, самовизначення і творчості. 

Щоб віднайти себе, стверджує Є. Бондаревська, людина має 
вибудувати власний світ цінностей (див. схему 1):  
 

Схема 1 
 

Увійти у світ знань про 
людину, культуру, історію, 
природу, ноосферу як 
основу духовного розвитку 

Оволодіти творчими 
способами розв'язання 
наукових і життєвих 
проблем 

Відкрити 
рефлексивний світ 
власного Я і 
навчитися керувати 
ним 

 
 
 
 
 
 

 
          ЗМІСТ ОСОБИСТІСНО-ЗОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 
 

 
Системоутворювальним у змісті особисто-зорієнтованого навчання 

(за даними досліджень Є.Бондаревської) є особистісний компонент. Він 
забезпечує самопізнання, розвиток рефлексивних здібностей, оволодіння 
способами саморегуляції, самовдосконалення, моральне 
самовизначення, формує життєву позицію особистості. 

У центрі уваги типу навчання, що розглядається, – розвиток 
особистісно-смислової сфери учнів, ознакою якої  є їхнє ставлення до 
дійсності, переживання її, осмислення цінностей. Учень є суб'єктом не 
тільки учіння, а й життя. Такий підхід змінює уявлення про розвиток 
дитини, що розуміємо не у вузькоінтелектуальному сенсі (як у 
когнітивному типі навчання), а в ширшому, особистісно-смисловому. 

Отже, в особистісно-зорієнтованій освіті акцент переноситься з 
інтелектуального розвитку на емоційний та соціальний, завдяки чому 
значно розширюються її можливості. 

Суперечність між знанням і незнанням, як відомо, є рушійною силою 
розвитку особистості та вводить її в зону найближчого розвитку 
(Л.Виготський). За умов, коли оволодіння знаннями здійснюється в 
атмосфері інтелектуальних, моральних, естетичних переживань та 
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зіткнення поглядів, позицій, наукових підходів пошуку істини, – 
розвивальна сила між  знанням і незнанням значно зростає. 

З огляду на сукупність означених можливостей особистісно 
зорієнтованої освіти І. Якиманська обґрунтовує визначальний принцип 
побудови навчання – принцип розвивальної допомоги. Суть його 
полягає у пробудженні внутрішніх сил учня, власної активності, що 
спонукає його до вибору змісту, цілей, методів, поведінки і цінностей. 
Завдання вчителя – полегшити, стимулювати самостійну діяльність 
школяра, що розглядається як індивідуально значуща для кожного учня 
й здійснюється на основі власного досвіду, під час дискусій і прийняття 
рішень. 

Отже, особистісно-зорієнтована освіта програмує народження 
думки у процесі педагогічної співпраці, де учень ступає на шлях 
свободи пізнання, дослідного навчання, а педагог опановує способи 
розвивальної допомоги,  педагогічної підтримки. 

Визначальним в організації дослідного навчання є розвиток 
самосвідомості особистості, її саморегуляція. А лінгвістичний матеріал 
розглядається не самостійним предметом пізнання, а засобом і умовою 
розвитку мислення, творчих здібностей учнів, формування 
комунікативної компетенції, виховання на засадах гуманізму, демократії, 
патріотизму. 

Для досягнення цих освітніх цілей процес пізнання рідної мови і 
мовлення має бути організований як дослідження, експеримент 
(А.Хуторськой, І.Якиманська), а не як спосіб передачі педагогом готових 
знань, умінь, навичок. При цьому важливо акцентувати на дослідженні 
реальних об'єктів дійсності, а не на вивченні інформації про них (В. 
Сухомлинський). 

Первинним має стати не вивчення мовного матеріалу, а організація 
словесної творчості через різні форми й методи проектної діяльності 
("Ми – поети", "Ми – казкарі", "Ми – лінгвісти", "Ми – фольклористи", 
"Ми – екологи", "Ми – краєзнавці", "Ми – актори (художники, 
музиканти)". 

Характерною ознакою методу проектів є наявність актуальної творчої 
чи дослідницької проблеми, для розв'язання якої потрібні інтегровані 
знання, що виводять учня за межі навчального предмета й допомагають 
установити особистісно-значущі зв'язки з іншими освітніми галузями. У 
такій ситуації учень сам може обирати опорні знання з різних предметів 
з максимальною орієнтацією на суб'єктивний досвід, набутий під 
впливом як попереднього навчання, так і широкої взаємодії з довкіллям. 

Розв'язання пізнавальних і проблемних завдань у процесі проектної 
діяльності формує змістоутворювальні мотиви у школярів, програмує 
опанування оргдіяльнісних умінь – цілевизначення, планування 
діяльності, висунення гіпотез, їх розв'язання, презентацію та захист 
кінцевих результатів, рефлексію.  

У тематичному плануванні уроків рідної мови і мовлення учитель має 
передбачити системне використання різноманітних методів і форм, які б 
давали змогу:  
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розкривати суб'єктний досвід учня, актуалізувати його на різних 
етапах навчання;  

постійно увідповіднювати учнівський досвід з науковим змістом 
(новими знаннями). 

Добираючи відповідний дидактичний мовний матеріал, учитель має 
варіювати способи пізнання мовних знань з тим, щоб створити кожному 
учневі можливість:  

зіставляти різні погляди, різні позиції; 
включатися у виконання відкритих завдань, які не мають 

однозначних відповідей та розв'язків і спонукають до інтенсивної 
навчальної діяльності, напруженого, зосередженого розміркування; 

розв'язувати самостійно обрані завдання за допомогою слова, образу, 
схеми, моделювання, табличного способу; 

вибирати загальнологічні та специфічні прийоми пізнавальної 
діяльності, узагальнені способи мовленнєвої діяльності (сприймання, 
відтворення, побудова, оцінювання тексту) з урахуванням їх функцій в 
особистому розвитку. 

Істотний розвивальний вплив на особистість школяра справляє також 
структурування навчального матеріалу на основі узагальнених 
предметних структур і узагальнених способів діяльності (В.Давидов, 
Л.Занков, П.Ерднієв). 

Рівень узагальненості сформованих знань визначає  рівень 
проникнення в сутність мовного матеріалу та операційну структуру 
пізнавальної діяльності учня. Так, знання  стають для школяра 
інструментом перетворення не лише довкілля, а й власної особистості. У 
нього формується здатність займати активну особистісну позицію під 
час здобуття нових знань; постійно аналізувати, осмислювати й 
перебудовувати власний досвід. У процесі такої рефлексивної діяльності 
особистість просувається в своєму розвитку, оскільки нагромадження 
знань і навіть досвіду дій є неодмінною, проте недостатньою умовою для 
зміни діяльності людини, тобто появи у неї психоутворень (Л.Гриценко). 

Динаміку розвитку особистості можна подати схематично.  
 

       Схема 2 
 
   ДОСВІД                         РЕФЛЕКСІЯ                              РОЗВИТОК 
                                         ЦЬОГО ДОСВІДУ 
 

Виходячи із засад ноосферної освіти (В.Вернадський, Н.Маслова, 
В.Сухомлинський, А.Хуторськой), визначальною умовою ефективності 
формування узагальнених структур та узагальнених способів діяльності 
вважаємо включення в пізнавальний процес емоційно-образного змісту 
навчання, словесної, художньої творчості, емоційно забарвлених, 
ігрових методів, інтерактивних форм та прийомів. 
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Методика дослідного навчання 
Особливо перспективним для створення моделі дослідного навчання 

є комунікативно-функційний підхід до організації мовної освіти, що 
програмує пізнання рідної мови через розв’язання мовленнєвих завдань. 
Сконструйовану на таких засадах модель особистісно зорієнтованої 
мовної освіти у початкових класах представлено у таблиці 1. 
 
                                                                                                        Таблиця 1  

Опанування рідної мови 
через розв’язання мовленнєвих завдань 

 
Мета – плекання національно свідомої, духовно багатої особистості, здатної 
комунікативно доцільно вживати мовні знання у різних сферах і видах мовленнєвої 
діяльності 
Визначальні принципи:  

                                  природовідповідності; 
                                  розвивальної допомоги; 

                                єдності мовної освіти та мовленнєвого розвитку 
Зорієнтованість змісту, методів, форм навчання на: 

формування національного характеру 
(архетипів національного підсвідомого); 
 
осягнення особистістю ціннісних орієнтацій –  
ідеалів добра, краси, істини як першооснови 
розвитку креативних умінь; 
 
створені в процесі творчої співпраці педагога й учнів особистісно 
зорієнтовані ситуації, за яких радість пізнання та живого 
спілкування стає засобом природного самовираження, 
самопізнання, саморозвитку учня; 
 
провідні види діяльності дитини (гра, спостереження за 
довкіллям, дослідницька 
та художня діяльність) як визначальний фактор її гармонійного 
розвитку; 
 
структурування навчального матеріалу на основі узагальнених 
предметних структур та узагальнених способів діяльності, як 
засобу проникнення в сутність мовного матеріалу та операційну 
структуру пізнавальної діяльності учня, завдяки чому 
активізуються механізми розвитку мовної особистості. 

 
Модель особистіснозорієнтованого розвивального навчання рідної 

мови і мовлення представлена у підручниках  Варзацької Л., 
Голокозакової Ж., Паламар Л. «Рідна мова й мовлення для 1 класу» (за 
редакцією проф. П. Кононенка) – К., 1996; Варзацької Л., Дикої Н., 
Паціри Н., Свінкової Л. «Рідна мова й мовлення для 2 кл.» (за редакцією 
проф. П. Кононенка). – К., 1997; Варзацької Л., Білокінь Н. «Рідна мова й 
мовлення для 3 кл.», експ. вид. – Миргород, 1998, 1999; К.Подільський, 
2001; Варзацької Л., Гук Л, Шильцової Л. «Рідна мова й мовлення для 4 
кл.», експ. вид. – К., 1999 р. та в навчально-методичному комплекті до 
них (28 назв). Найголовніші серед них – «Програма з української мови 
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для 1–4 кл.» (кол. авт.: Л. Варзацька та ін.) – К., 1989; «Методика 
викладання української мови» (кол. авт.: Л. Варзацька та ін., за ред. 
С. Дорошенка). – К., 1992; Варзацької Л., Шевченко Л. «Методика 
розвитку зв’язного мовлення молодших школярів» – К., 1992, 
Кам’янець-Подільський, 2001; Варзацької Л. «Навчання мови й 
мовлення на основі тексту» – К., 1986; Кам’янець-Подільський, 2001; 
Варзацької Л. «Інтегровані уроки розвитку зв’язного мовлення» для 1 кл. 
– К., 2000; для 2 кл. – К., 2001; для 3 кл. – К., 2001; для 4 кл. – К.; 
Кам’янець-Подільський, 2001. 

Методичну конкретизацію означена модель особистісно 
зорієнтованої мовної освіти знаходить у системі комплексних вправ та 
певній послідовності їх у навчально-виховному процесі. 

Основне в методиці комплексних вправ: 
будуються вони на основі системи текстів з урахуванням їх 

соціокультурних, дидактичних, розвивальних і виховних функцій; 
програмують таку постановку завдань, що спонукає дітей до 

словесної творчості й водночас націлює на розв’язання лексичних, 
граматичних, правописних завдань; 

послідовність вправ визначається з огляду на опорні вміння – 
базисний компонент програми, завдяки чому  програмовий матеріал 
засвоюється через зіставлення, порівняння явищ і фактів, установлення 
міжпонятійних  зв’язків та формування узагальнених способів 
пізнавальної й мовленнєвої діяльності, оцінних суджень, рефлексії, 
емоційного ставлення до дійсності. 

За допомогою системи комплексних вправ і завдань (за мірою 
допомоги, рівнем творчості, способами інтегрування видів діяльності), 
через проектну діяльність і прийоми інтерактивного навчання 
забезпечуються повноцінні умови для самопізнання, саморозвитку 
особистості, створення кожним учнем власної освітньої продукції в 
навчальному предметі, формування ціннісних орієнтирів. 

Організація  проектної діяльності 
Розробляючи мотиваційну основу пізнання рідної мови в контексті 

мовленнєвої діяльності, виходимо із закономірностей розвитку 
пізнавальних процесів та емоційно-вольової сфери  школярів 
(В.Вернадський, О.Потебня, І.Огієнко, К.Ушинський, В.Сухомлинський, 
Н.Маслова). 

Для дитини стимулом розумових дій не може стати кінцева мета – 
оволодіння знаннями (як у дорослих). Джерело бажання вчитися – в 
емоційному забарвленні думки. Її розум виховується серед наочних 
образів, насамперед серед природи – серед луків, лісів, полів. Природа 
мозку дитини потребує переключення з конкретного образу на обробку 
інформації про нього. Тому навчання рідної мови як у початковій, так і в 
основній школі  має бути невіддільним від фантазії, гри, духовного 
спілкування з природою, самобутньої творчості, зокрема словесної. 
Отже, духовне життя дитини, різні види її діяльності, і, передусім, 
словесна творчість, стають засобами пізнання законів рідної мови. 

Такий діяльнісний, комунікативний підхід до організації 
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лінгвістичного матеріалу дає можливість подати мовні явища 
(фонетичні, лексичні, граматичні, інтонаційні) у процесі пізнання як 
функціонуючі. Завдяки цьому значно підсилюється функціонально-
семантичний аспект характеристики мовних знань. 

Під час формування мовних понять маємо змогу одночасно:  
1) вести спостереження за тим, як взаємодіють фонетичні, лексичні, 

граматичні засоби в процесі комунікації, яка їх роль у вираженні думки; 
2) навчати дітей добирати влучні мовні засоби з огляду на мету та 

умови спілкування. 
Цим досягається сталий пізнавальний інтерес до опанування 

граматичних умінь та правописних навичок, бажання вчитися. 
Мотиваційний аспект процесу опанування рідної мови за допомогою 

мовленнєвих завдань реалізується:  
через добір і використання системи зв’язних текстів (як матеріалу 

комплексних вправ) з урахуванням їх соціокультурних, розвивальних та 
дидактичних можливостей (див. табл. 2); 

 через поєднання різних видів мовленнєвої діяльності (сприймання 
тексту, переказування, поширення, відновлення, переконструювання, 
побудова, редагування). 

Завдяки такому методичному підходу підвищується емоційно- 
естетичний аспект пізнання як неодмінний компонент успішної 
навчальної діяльності учнів, активізується сприймання, уява, 
абстрагуюча діяльність під час спостережень за мовними явищами, 
поглиблюється індивідуалізація навчання.                             
    

Таблиця 2 
Текст, 

його соціокультурні, розвивальні й дидактичні функції 
 
 
 
 

 
Як спосіб прилучення 
дітей до духовної 
культури народу; 
розширення їхнього 
кругозору, формування 
особистісного бачення 
краси, добра, істини, 
правди 

Як засіб унаочнення мовних 
явищ з метою активізації 
пізнавальних процесів; як 
спосіб укрупнення 
навчальної інформації та 
активізації евристичної 
бесіди, як провідного 
методу пізнання мовних 
знань 

Як інструмент оволодіння 
узагальненими уміннями 
сприймати, відтворювати, 
будувати й поліпшувати 
текст; як спосіб збагачення 
словника і  граматичної 
будови учнівського 
мовлення; як засіб 
формування авторського 
задуму 

 
Головним засобом організації мовленнєвої діяльності учнів на уроці є 

тексти трьох джерел: 
1) народна мудрість, виплекана віками:  казки, міфи, легенди, пісні, 

думи, загадки, прислів'я, приказки; 
2) натхненне, пристрасне слово майстрів української літератури: 
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Г.Сковороди і Т.Шевченка, І.Франка і Лесі Українки, Б.Грінченка і 
Олени Пчілки, М.Коцюбинського і В.Винниченка, О.Олеся і 
М.Вороного, Л.Костенко і В.Стуса, О.Гончара і Гр.Тютюнника, 
В.Симоненка і В.Сухомлинського;  

3) майстерні, захоплюючі зразки науково-пізнавальної літератури.  
Основою навчання стають, отже, не розрізнені слова й речення, а 

цілісні взірці красного письменства, одухотворені ідеалами правди, 
добра, краси, істини. Від уроку до уроку змінюється зміст граматичних 
знань, що їх опановують діти. Незмінною ж лишається владна сила 
художнього образу як втілення віри народної в перемогу добра над злом. 
Ці яскраві емоційно-естетичні враження і переживання  викликають 
почуття радісної схвильованості, без якої не може повноцінно 
розвиватися думка дитини, йти від наочних образів до абстрактних 
узагальнень, успішно долати шлях від явища до сутності. 

Бажання вчитися, мотиваційний аспект пізнання значно підсилюється 
також завдяки тому, що тексти, дібрані для створення мовленнєвих 
ситуацій та побудови комплексних вправ, поєднуються з різними видами 
проектної діяльності (грою, драматизацією, спостереженням за 
довкіллям, дослідницькою та художньою діяльністю), у яких найповніше 
розкриваються нахили, інтереси дітей. 

Схарактеризуймо розвивальну сутність кожного з видів емоційно-
образної діяльності (див. табл. 3). 

                Таблиця 3 
  

Види діяльності, які 
активізують словесну 

творчість 
Розвивальні можливості їх: 

 
І вид 

Ігрова діяльність 
Активізує опанування чуттєвих способів пізнання, 
уміння вичленовувати ознаки предмета, знаходити 
з-поміж них родові й видові, спільні й відмінні, 
істотні й неістотні. 

ІІ вид 
Спостереження за 
природою, взаєминами 
людей, самим собою; 
дослідницька діяльність 

Уводить у процес народження образного вислову, 
допомагає розкрити сутність залежностей і зв'язків 
у природі, оволодіти ціннісними орієнтирами, 
сприяє розширенню уявлень про значення слів 
абстрактного змісту. 

ІІІ вид 
Художня діяльність 

 

Забезпечує поєднання словесного образу з 
графічним та музичним, активізує уяву, образне 
сприймання світу, допомагає зрозуміти значення 
абстрактної лексики; формує особистісний досвід 
творчої діяльності, ціннісні орієнтири. 

 
Уведення в навчальний процес системи комплексних вправ за 

способами інтеграції видів емоційно-образної діяльності, по-перше, 
забезпечує постійну взаємодію слова й унаочнення, слова та дії, завдяки 
чому долається недиференційованість дитячого сприймання, 
активізується їхня уява, успішно проходить процес абстрагування від 
лексичного значення конкретних слів і виділення в них загального, 
граматичного; по-друге, дає можливість педагогові глибше 
індивідуалізувати навчання, спираючись на природні здібності, нахили 
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дітей, особливості сприймання, уяви, пам'яті.  
Беручи до уваги ці величезні розвивальні та креативні можливості 

емоційно-образних засобів впливу на особистість дитини, проводимо 
систему спостережень за явищами природи, суспільними, мистецькими, 
літературними явищами, а також систему дослідницької діяльності за 
матеріалами спостережень. 

Така цілеспрямована організована діяльність учнів ґрунтується на 
фундаментальному положенні К.Ушинського: "Слово має виростати з 
думки, а думка – із спостережень за природою, самим собою та іншими 
людьми". 

Зміст спостережень та дослідницької діяльності визначається у світлі 
ноосфери освіти (В.Вернадський, Н.Маслова), програмується чотирма 
етапами сприймання та переробки інформації (Ж.Піаже)  (див. схему 3). 

 
  Схема 3 

Етапи сприймання і переробки інформації 
                                                                              ІV 
                                                                  Лінгвістичний 
 

 
 
 

   
                                                               ІІІ 
                                                         Логічний 
                                                  
                                                 
   ІІ 

                                Символічний 
   
  
 

       І 
Сенсорний 
 
Складними процесами сприймання, уваги, мислення, уяви під час 

спостережень та дослідницької праці вчитель керує через систему 
пізнавальних, проблемних завдань. Вони зумовлюються: 

1) структурою мовленнєвої діяльності (О.Леонтьєв), її 
основними, взаємопов’язаними етапами: 

 
орієнтацією                 плануванням                 реалізацією                контролем 

 
 

2) структурою уяви, основними етапами переробки сприймань 
(Л. Виговський). 
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Зорієнтованість пізнання на системні мовні зв’язки та загальний 

розвиток дитини 
В обґрунтуванні взаємопов’язаного вивчення української мови й 

мовлення виходимо із здобутих наукових даних про дидактичні й 
розвивальні функції системних мовних зв’язків. Саме опора на 
взаємозв’язки мовних знань допомагає осмислити їх сутність та 
закономірність функціонування в процесі спілкування. Без умінь 
установлювати органічні зв’язки між мовними поняттями (фонетичними, 
лексичними, граматичними, словотворчими) знання виявляться 
формальними, оскільки вони не зможуть активізувати механізм 
мовлення.  

Дані аналізу системних мовних зв’язків дають можливість з’ясувати  
базисний компонент програми – найважливіші опорні знання та вміння, 
які є фундаментом у процесі опанування багатьох інших знань. 

Виділення опорних умінь – корінне питання методики. Воно 
ґрунтується на психологічному законі пізнання: міцне оволодіння 
кількома навичками, вміннями розвиває здатність до засвоєння 
однорідних (К.Ушинський). Саме опорні вміння дають можливість 
сформувати у дітей: 

1) узагальнені способи аналізу, систематизації мовних знань та 
використання їх для вираження думки; 

2) узагальнені способи сприймання, відтворення, побудови та 
вдосконалення  тексту. 

Під час конструювання системи комплексних вправ виділяємо 
чотири групи опорних умінь (див. табл. 5) з огляду на їх дидактичні й 
розвивальні функції. 
                                                                                                 Таблиця 5  

Опорні вміння як засіб формування узагальнених  
способів аналізу, систематизації мовних знань,  

використання їх з метою спілкування  та узагальнених  
способів  мовленної діяльності 

 
Типи опорних умінь за їх 
дидактичними цілями 

Розвивальна сутність опорних знань 

І тип умінь, їх цілі: 
Сприймати, відтворювати, 
будувати і редагувати текст, а 
саме: уміння орієнтуватися в 
умовах спілкування, 
осмислювати задум 
висловлювання, виділяти 
частини висловлювання та 
поєднувати їх, знаходити 
комунікативно доцільні мовні 
засоби та вдосконалювати 
текст за змістом, будовою й 
мовним оформленням 

Розвиток випереджувального синтезу в межах 
тексту 

ІІ тип умінь, їх цілі:
Співвідносити вимову і 

Вироблення чітких орієнтирів правильного 
написання слова: а) пишемо так, як вимовляємо;   
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написання слова б) розходяться вимова й написання – 
користуємося правилом 

ІІІ тип умінь, їх цілі: 
Розрізняти лексичне значення 
слів конкретного й 
абстрактного змісту 

а) як мовне унаочнення під час засвоєння 
відомостей про частини  мови, будову слова, 
речення, число іменників, власні й  загальні назви 
та ін.; б) оволодіння правилами вживання великої 
літери в  іменників; префіксів пре-, при-; частки 
не; в) збагачення словника; г)уміння 
вичленовувати ознаки спостережуваного, 
знаходити спільні й відмінні, видо-родові, істотні 
/неістотні ознаки, класифікувати їх, 
встановлювати причиново-наслідкові залежності 

ІV тип умінь, їх цілі: 
Установлювати зв’язки слів у 
реченні 

а) як мовне унаочнення для розуміння роду 
іменників, числа прикметників, займенників, 
дієслів; відмінків іменників, прикметників, особи 
дієслів, членів речення; б) правопису 
прийменників, займенників, сполучників, часток, 
прислівників; в) удосконалення граматичної 
будови мовлення учнів (уміння висловлювати 
думку поширеними реченнями); г) розвиток 
випереджувального синтезу в межах речення, 
розширення обсягу оперативної пам'яті 

 
Системне використання опорних умінь є визначальним засобом 

структурного навчального матеріалу з мови й мовлення. Саме завдяки 
цьому методичному підходу створюються повноцінні умови для 
реалізації одного з найперспективніших способів здобуття знань на 
основі узагальнених дій  (В.Давидов, П.Ерднієв). 

За такого способу структурування мовних та мовленнєвих знань діти 
одночасно оволодівають: 

1) блоками взаємопов'язаних та зовні схожих знань (частини мови, 
часи дієслова, класифікація речень за інтонацією та метою 
висловлювання, типи текстів); 

2) блоками протилежних, співвідносних понять та явищ (наприклад, 
звук і буква, синоніми й антоніми, речення з однорідними присудками та 
складносурядне речення – без уживання терміна); 

3) блоками часткових видових понять на основі загальних – родових  
(поняття про частини мови є базовим для засвоєння знань про 
змінювання їх); 

4) блоками знань на основі міжрівнених мовних зв’язків (змінені і 
спільнокореневі слова, близькі за значенням слова). 

Спочатку учні опановують певний загальний образ змісту, потім його 
складові частини. Мовні та мовленнєві поняття формуються як елемент 
цілісної сукупності, тому засвоюються краще, ніж коли б вони 
розглядалися окремо. 

Аналізуючи явища й факти у взаємозв’язках, школярі мають 
можливість знаходити в них спільне й відмінне, взаємоперетворювати 
поняття, переносити знання та способи діяльності у  змінені ситуації.  
Особлива роль при цьому належить переконструюванню. 
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З орієнтацією на опорні вміння розроблено у підручниках методичне 
забезпечення успішного й послідовного використання методу 
укрупнення дидактичних одиниць, зокрема: 

визначено зміст та прийоми опрацювання блоків знань для 
первинного ознайомлення як на допонятійному, так і на понятійному 
рівнях; 

з'ясовано методи попередньої підготовки до сприймання нового 
блоку знань; 

схарактеризовано види вправ для опанування складових частин знань 
з опорою на  сформований загальний образ змісту (укрупненої одиниці 
інформації); 

подано типи комплексних вправ, зорієнтованих на закріплення 
попередньо сформованих блоків знань, поглиблення цих знань через 
установлення міжпонятійних зв’язків, а також на розрізнення зовні 
схожих явищ, їх класифікацію, узагальнення1*. 

Структурування навчального матеріалу методом укрупнення 
дидактичних одиниць – виходячи з ієрархії мовних знань та ролі 
опорних умінь у процесі пізнання – дає можливість визначити 
сукупність дидактичних цілей кожного уроку мови й мовлення в системі 
інших, передбачених на опрацювання тієї чи іншої теми, розділу 
програми. 

Розв'язання сукупності дидактичних цілей кожного уроку дає змогу 
вчителеві тримати в полі зору  динаміку пізнавального процесу – 
вивчаючи нове, спиратися на раніше вивчене, програмувати сприймання 
наступного матеріалу. Важливо, що на кожному уроці увага 
акцентується на формуванні комунікативних, правописних умінь, на 
узагальненні, систематизації вивченого, підготовці до освоєння 
подальшого матеріалу. 

Таку сукупність дидактичних цілей можна  подати структурно в 
таблиці. 

 
 
 
 
 
 

                                           
1 Докладно див.: Варзацька Л., Голокозакова Ж., Паламар Л. Рідна мова й мовлення. 

Підручник для 1 класу / За ред. проф. П.Кононенка. – К., 1996; Варзацька Л., Дика Н., 
Паціра Н., Свінкова Л. Рідна мова й мовлення. Підручник для 2 класу / За ред. 
П.Кононенка. – К., 1997; Варзацька Л., Білокінь Н. Рідна мова й мовлення. Підручник для 3 
кл., експер. вид. – Миргород, 1998, 1999; Кам'янець-Подільський, 2001; Варзацька Л., 
Гук Л., Зроль Г., Шильцова Л. Рідна мова й мовлення. Підручник для 4 кл., експер. вид. – 
К., 1999; Варзацька Л.  Навчання мови й мовлення на основі тексту. – К., 1986; Кам'янець-
Подільський, 2001; Варзацька Л.О. Рідна мова й мовлення. Розвивальне навчання в 
початкових класах. Монографія. Камянець-Подільський, 2001, 2004. 

*  
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Таблиця 5 

 
                                                Нові мовні знання 

                                                    
                                                                  Розвиток усного й   
                                                                   писемного мовлення 

Дидактичні цілі уроку                                  Відпрацювання   
української мови й                                              навичок і грамотного  
мовлення                                                               письма 
 
                                                                              Удосконалення опорних  
                                                                               умінь – базисного 
                                                                               компонента програми 
 

                                                     Уведення нового в  
                                                                  систему раніше  
                                                                  вивченого через  
                                                                  встановлення 
                                                      внутрішньопонятійних  
                                                                 та міжпонятійних  зв'язків 
                                                              

 
Підготовка до сприймання  
наступного матеріалу  

 
Саме ці аспекти уроку найслабше реалізуються в практиці навчання 

та традиційній методиці, тому недостатньо втілюється принцип 
перспективності й наступності в навчально-виховному процесі. 

Способи організації системи уроків української мови й мовлення 
Великий розвивальний потенціал криє в собі пропонований спосіб 

організації системи уроків з української мови й мовлення та низки інших 
навчальних предметів на матеріалі тематично близького 
соціокультурного дидактичного матеріалу. 

Якою ж має бути тематика текстового дидактичного матеріалу та 
учнівських висловлювань? Відповідаємо на це запитання, спираючись на 
вчення К.Ушинського про рідне слово як засіб прилучення дитини до 
духовної культури народу: "Вводячи дитину в народну мову, вводимо її 
в світ народної думки, народного почуття, народного життя".  

Наскрізними темами, що пронизують увесь текстовий матеріал, є 
такі: 

"Я –  у світі природи" ("Не спиняй думок крилатих!" (О. Олесь). Ця 
тема охоплює тексти та дитячі висловлювання про явища природи. 
Використовується такий текстовий матеріал як засіб розвитку мислення 
й мовлення, оскільки логіка природи є найдоступніша для дитини – 
наочна й незаперечна (К.Ушинський). За допомогою природничих 
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текстів розширюємо кругозір школяра, формуємо в нього цілісну 
картину світу, прищеплюємо естетичне сприймання природи. 

"Я – серед людей" ("Раз добром нагріте серце..." (Т.Шевченко). Це 
твори на морально-етичні теми. Вони мають ввести дітей у світ добра, 
правди, краси людських взаємин. 

"Я – у світі культури" ("Наріжні камені нашої духовності"). 
Це тексти й висловлювання учнів на теми з історії рідного краю, 

українознавства. Вони сприяють прилученню школярів до національних 
святинь, формуванню уявлень про побут, звичаї, традиції українського 
народу, визначні події та знакові постаті в історії України. 

Дібрані тексти означених трьох тематичних груп мають проблемне 
спрямування, спонукають дитину до глибоких роздумів про добро і зло, 
красиве і потворне, правду і кривду, істину, відіграють важливу роль у 
формуванні особистісних ціннісних орієнтирів. 

Соціокультурна змістова лінія є інтегральною, спирається на вже 
засвоєні учнями відомості, навички з інших навчальних предметів. 

Зміст текстового матеріалу становить певну цілісність і є основним 
орієнтиром під час проведення спостережень за природою, самим собою 
та іншими людьми; а також під час художньої і дослідницької діяльності 
(екологічної, українознавчої, природничої, лінгвістичної). Крім того, це  
ефективний засіб активізації словесної творчості учнів. Опрацьовуючи 
пропоновані тексти, школярі здобувають досвід творчої діяльності, 
виробляють емоційно-ціннісне ставлення до світу. 

Схарактеризовані основні тематичні групи соціокультурної змістової 
лінії можна конкретизувати таким чином. 

«Я – у світі природи»  («Не спиняй думок крилатих» О. Олесь). 
2 клас 

«Пролітає осінь на хмарині синій. Ходить осінь у вінку» 
(В.Діденко).  

«Пішов котик на торжок…», «Ходить гарбуз по городу… »  
«Синиці голодом намлілись» (Л. Костенко). Як природа чекає зими? 
3 клас 
«Ой літечко, літо, квітами увите» (М. Підгірянка). 
«Я ранок стрічаю, мов друга: Йди світлий» (П.Тичина). 
«Висне небо синє, синє, та не те» (Я.Щоголів). 
Найближча до землі зірка називається Сонцем. 
Сонце – джерело життя на землі. 
4 клас 
«Я поцілую мальву у щоку» (Л.Костенко). 
Не похитнеться дуб-витязь у злу негоду. 
«Ростуть опеньки у тумані серед сосонок і беріз (Л.Костенко). 
Зелений листочок – сонячна комора. 
«Я – серед людей» («Раз добром нагріте серце» (Т. Шевченко). 
2 клас 
«Ти ялинку посади, а тоді рубай, ледащо!» (О.Олесь). 

Не глузуй зі слабшого. «Мрія полине із думкою вкупі. Геть у 
далекі світи» (Леся Українка). «Де згода в сімействі…» (І. 
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Котляревський). Як я виховую у собі мужність, працьовитість? 
Слова – як мед, діла – як полин. 

3 клас 
«Є слова, що білі-білі» (О.Олесь). «Я хочу віри в себе.» (М.Реріх). 

Мамо, мамо, вічна і кохана. Заздрість – то ніч, що гасить сонце в 
людині. Як твориться добро? Байдужість  чи чуйність? 

4 клас 
 «Квітка радості. Усі на світі сльози я б витер» (Т. Майданович). 

«Моя бабусю, старша моя мамо» (Л. Костенко). «Найголовнішого 
очима не побачиш…»(А. Екзюпері). Не кажи: «Не вмію». А кажи: 
«Навчусь» (приказка). «А ти скажи своїй сердитості:«Мовчи!» 
(Г. Тютюнник). 

«Я – у світі культури» (Наріжні камені нашої духовності). 
2 клас 

Рідна мова в рідній школі. «У своїй хаті – своя правда, і сила і 
воля» 

(Т. Шевченко). «До тебе, Україно, наша бездольная мати, струна 
моя перша озветься» (Леся Українка). «Грав би на сопілочці 
вербовій».  

(І. Франко). «Правду завжди боронити!» (М. Вороний). 
Українська держава за князів Володимира і Ярослава. 
Непереможний гетьман П. Сагайдачний. Зернята Дажбога. 

3 клас  
Трипільська культура – одна із найдавніших на Землі. 
Золотосяйна Скіфія. Слов’янські племена на терені України. 

Древній Київ. Татарська навала. Д.Вишневецький – засновник 
Запорозької Січі. «Ти – чорний біль Чорнобиль» (М. Сом). 
Г. Сковорода – письменник, мудрець. 

4 клас 
Мова – то серце народу; гине мова – гине народ. 
Велике повстання під поводом Б. Хмельницького. Український вінок. 

Українська сорочка. Бандуристе, орле сизий. Хліб  і золото. «Моє 
дитинство, вбите на війні» (Л.Костенко). П. Чубинський. І. Гончар – 
сподвижник української культури. 

Створюючи мовленнєві ситуації до кожного уроку (і в системі уроків 
певної теми), добираємо тематично близькі тексти, мовні засоби, що 
вивчаються (звук, слово, речення), є типовими, особливо важливими для 
вираження думки. 

Така спеціально дібрана текстово-ілюстративна та текстово-
діяльнісна опора дає можливість ввести дітей у таку мовленнєву 
ситуацію, яка одночасно спрямовує на розв'язання граматичних, 
лексичних, словотворчих завдань. Розвивальний ефект таких 
комплексних вправ полягає в тому, що ситуація спілкування сприяє 
усвідомленню мовних понять, а розв'язання мовних завдань стимулює 
мовленнєву творчість. 

Для формування орфографічних навичок використовуємо специфічну 
текстово-ігрову та текстово-діяльнісну опору. 



 
Україна – освіта 

 

 209

З погляду постановки завдань, передачі правописного матеріалу 
перспективними є віршовані оповідання, лінгвістичні казки, 
лінгвістичний ключ. З метою керівництва пізнавальною діяльністю 
розроблено різні типи ігрової постановки завдань. Великий інтерес у 
дітей викликають, зокрема, форми навчання з елементами рухливих ігор. 

Пропонована організація пізнання на тематично близькому 
соціокультурному дидактичному матеріалі ефективна для надання різної 
міри допомоги. Вона дає можливість: 

плідно використовувати систему пізнавальних завдань за ступенем 
творчості й самостійності, добирати доцільні організаційні форми учіння 
з орієнтацією на зону найближчого розвитку (Л.Виготський), 
забезпечуючи диференційований підхід до навчання у різних типах 
загальноосвітніх шкіл;  

реалізувати процесуальний аспект обґрунтованої нами моделі 
навчання; 

системно вводити в навчальний процес міжпредметні зв'язки та 
засоби інтеграції; 

визначати алгоритм чергування різних видів сприймання навчальної 
інформації (вербальної, символічної, ілюстративної). 

Інноваційне спрямування мають представлені у пропонованій моделі 
навчання види унаочнення: 

1) конкретного (текстово-ілюстративного та текстово-діяльнісного) 
змісту;    

2) абстрактного (словесно-графічного, графічного) змісту у формі 
таблиць з різними рівнями узагальнення, які відповідають перехідним 
типам мислення дітей молодшого й середнього шкільного віку.  

Доцільним поєднанням цих видів унаочнення досягається 
оптимальне співвідношення емоційно-образного та логіко-понятійного 
компонентів навчання, завдяки чому підвищується результативність, 
розвивальна спрямованість, індивідуалізація пізнання. 

Пропоноване унаочнення будується за методом типових структур: 
основна частина таблиці залишається незмінною, слугує виробленню 
певного способу розумових дій, а окремі елементи, розраховані на 
опанування нових знань, змінюються. Такі таблиці є наскрізними і 
використовуються протягом декількох років навчання в початковій та 
основній школі. 

Так, учень дістає чіткі орієнтири – спочатку для оволодіння 
розумовими операціями (на природному, а потім лінгвістичному 
матеріалі), а далі – для виконання завдань на перенесення знань та 
способів діяльності в нові ситуації. 

Подані у вигляді чіткої системи орієнтири засвоєння навчальної 
інформації проектують розгорнутий процес самонавчання, 
саморозвитку, ставлять дитину в позицію активного співучасника 
навчально-виховного процесу. Школярі вчаться свідомо будувати  
структуру власної пізнавальної та мовленнєвої діяльності: 

1) визначати мету діяльності;  
2) планувати хід роботи;  
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психологічну сумісність: усі представники групи хочуть працювати в 
її складі; 

навчальні можливості, інтереси, нахили дітей. За будь-якого 
способу поділу на групи не менш як половина її учасників здатні 
працювати на достатньому рівні. А інтереси, творчі можливості дітей 
враховуються з огляду на дидактичну мету уроку; 

систематичне  застосування інтерактивних технологій; 
оптимальне поєднання парно-групової, колективної та індивідуальної 

діяльності; 
зорієнтованість інтерактивних технологій на структуру навчально-

виховного процесу. 
Типи і структура уроків української мови й мовлення 

Інноваційна сутність поданої особистісно зорієнтованої моделі 
мовної освіти полягає в комплексному оновленні змісту, структури, 
методів та організаційних форм пізнання в контексті ноосферної освіти. 
Досягнуто оптимальне співвідношення емоційно-образного та логіко-
понятійного компонентів як важливої передумови гармонізації 
педагогічних впливів, забезпечено засвоєння навчального матеріалу на 
діяльнісній основі: шляхом зіставлення, встановлення міжпонятійних 
зв'язків, формування пізнавальних, дослідницьких умінь та узагальнених 
способів сприймання, відтворення, побудови, оцінювання тексту 
(контексту). 

Найвизначальнішим у трансформації структури навчально-
виховного процесу є те, що: 

на кожному етапі навчання досягається єдність двох 
взаємопов'язаних процесів – оволодіння рідною мовою та розвиток умінь 
використовувати здобуті знання в різних сферах і видах мовленнєвої 
діяльності; 

сукупність мовних і комунікативних завдань та організаційних форм 
навчання програмуються в системі уроків, відведених на вивчення 
певної теми, розділу (табл. 6). Під час конструювання системи уроків 
орієнтиром для вчителя є сукупність дидактичних цілей уроку мови й 
мовлення, що розглядається в системі інших, запланованих на вивчення 
певної теми, розділу (див. табл. 5); 

передбачається системне використання  міжпредметних зв'язків та 
засобів інтеграції, завдяки чому долається обмеженість предметної 
системи, створюються умови для поєднання когнітивної, креативної, 
організаційної діяльності, що сприяє  розвиткові творчих здібностей 
учнів, їхньої здатності розглядати явища системно, різнобічно, емоційно; 

програмується розширення суб'єктного досвіду школяра через 
проектну діяльність та актуалізація цього досвіду під час навчання з 
метою створення власної освітньої продукції у матеріалі, що вивчають; 

забезпечується варіативність подачі матеріалу учителем з 
урахуванням суб'єктного учнівського досвіду, можливість вибору учнем 
завдання, способу його виконання, контролю й оцінки. 

 
Таблиця 6 
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Структура навчально-виховного процесу 
 

Етапи 
навчання. 
Співвідношення 
емоційно-
образної і 
логіко-
понятійної 
діяльності 

Мовні 
завдання 

Мовленнєві 
завдання як засіб 
унаочнення 
мовних явищ, що 
вивчають 

Доцільне поєднання 
колективної, парної, 
групової та 
самостійної діяльності 

І. Початковий 
етап – 
ознайомлення з 
новими 
знаннями (7–9 
хв) 
Емоційно-
образна 
діяльність і 
логіко-поняттєва 
виступають як 
рівноправні 

Мотивація, 
актуалізація 
опорних знань 
і досвіду; 
постановка 
завдань; 
спостереження 
за істотними 
ознаками того, 
що вивчають, 
виділення та 
осмислення їх 

а) конструктивні 
вправи (зіставлення, 
відновлення, 
поширення, 
переконструювання, 
редагування, 
переказування 
тексту); 
б) спостереження за 
засобами виразності 
в тексті (музиці, 
живопису), 
створення 
словесних, 
графічних, 
хореографічних 
малюнків, діалогів, 
описів, міркувань; 
добір заголовків; 
поділ тексту на 
частини; 
в) усний журнал, 
хвилинка ерудита, 
засідання клубу 
допитливих, огляд-
конкурс малюнків, 
творів за власними 
спостереженнями; 
інтерв'ю з 
письменником, 
художником, 
композитором; 

1) з метою актуалізації 
опорних знань та 
мотивації  
використовується 
групова діяльність 
(групи формуються 
динамічні, різнорівневі 
за складом, а також за 
інтересами та 
здібностями дітей); 
2) з метою осмислення 
істотних ознак 
матеріалу, що 
вивчається, доцільні 
такі організаційні 
форми: 
а) парна діяльність з 
елементами ігрової; 
б) колективна діяльність 
із засобами 
програмового контролю 
та ігровою діяльністю, у 
т.ч. – рухливою; 
в) групова діяльність із 
різнорівневим  складом 
учнів;  
г) групова діяльність з 
певною мірою допомоги 
для учнів з низьким 
рівнем розвитку; 
д) групова діяльність 
для дітей з високим 
рівнем розвитку, 
здатних опановувати 
навчальний матеріал 
дослідницьким методом 
("Юні лінгвісти") 

ІІ. Основний 
етап – 
закріплення, 
узагальнення, 
корекція та 
контроль знань 
Переважає 
логіко-поняттєва 
діяльність, 
емоційно-образна 
є супровідною 

Мовні 
завдання 
плануються в 
системі уроків. 
На перших 
уроках 
вивчення теми 
акцентуємо на 
відпрацюванні 
навичок, 
закріпленні, 

Завдання, 
спрямовані на 
розвиток умінь, 
використовувати 
здобуті знання для 
вираження думки: 
а) на перших уроках 
вивчення теми – 
конструктивні 
завдання з певною 
мірою допомоги; 

1) парна та групова 
різнорівнева діяльність з 
елементами ігрової для 
вироблення навичок 
контролю, 
самоконтролю, 
закріплення ознак того, 
що вивчається 
формування вмінь 
користуватися правилом 
(алгоритмом, таблицею, 
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корекції, 
контролю 
знань. На 
наступних 
уроках у 
центрі уваги – 
встановлення 
міжпонятійних 
зв'язків, 
удосконалення 
опорних умінь, 
підготовка до 
сприймання 
наступного 
матеріалу. 
Останній урок 
теми – 
інтегрований. 
Акцентуємо на 
ролі мовних 
засобів у 
вираженні 
думки 

б) на наступних 
уроках – складання 
розповідей, описів, 
міркувань за 
допоміжними 
матеріалами з 
певною мірою 
допомоги; 
в) на прикінцевому 
уроці розв'язуються 
мовленнєві 
завдання з високим 
рівнем творчості й 
самостійності 

схемою); 
2) групова різнорівнева 
діяльність для 
опанування вмінь 
встановлювати 
міжпонятійні зв'язки, 
групувати мовні явища, 
узагальнювати; 
3) система 
короткочасних 
самостійних робіт;  
4) групи "Юні лінгвісти" 
– діяльність, спрямована 
на поглиблення та 
розширення 
лінгвістичних знань 
(дослідницька 
діяльність – з'ясування 
походження, значення 
слів та фразеологізмів); 
5) парна (групова) 
діяльність за 
інтересами, здібностями 
з метою збирання 
матеріалу для твору та 
первинного обговорення 
задуму, висловлювання; 
6) парна (групова) 
різнорівнева словесна 
творчість;  
7) групова мовленнєва 
творчість за інтересами, 
за здібностями ("Юні 
казкарі", "Юні поети") 

ІІІ. 
Прикінцевий 
етап  (3–6 хв)  
Переважає 
емоційно-образна 
діяльність 

Пропонуємо 
завдання на 
розвиток 
опорних умінь 
з елементами 
ігрової та 
іншої 
емоційно-
образної 
діяльності. Ці 
завдання 
мають на меті 
викликати 
подив, 
зацікавити 
мовними 
явищами, 
зняти втому 

Завдання мають 
відкривати дітям 
нові обрії словесної 
творчості 

Групи за інтересами і 
здібностями для 
редагування та 
обговорення створених 
висловлювань ("Ми – 
казкарі", "Ми – 
редактори", "Ми – 
актори", "Ми – 
художники-
ілюстратори") 

 
З'ясовуючи типологію уроків рідної мови й мовлення важливо 

окреслити сукупність параметрів. Ми пропонуємо типологію за 
сукупністю таких основ: 
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цільової – доцільність використання міжпредметних зв'язків і 
міжпредметної інтеграції на кожному зі станів пізнання та розвиток 
здатності учня до цілевизначення власної діяльності; 

мовної – залежно від змісту того, що вивчається, його лінгвістичної 
природи – вивчаємо частини мови, будову слова чи речення, зв'язок між 
словами, текст тощо; 

тематичної – урок на морально-етичну тему, про природу, світ 
культури, який є наріжним каменем нашої духовності; 

предметної – з яких навчальних предметів доцільно інтегрувати 
блоки знань, види діяльності навколо однієї теми, які прийнятні способи 
використання суб'єктного досвіду учнів на рівні внутрішньопонятійних, 
міжпонятійних зв'язків та міжпредметної інтеграції; 

діяльнісної – який спосіб, вид емоційно-образної діяльності є 
домінуючим, слугує засобом активізації пізнавальної та мовленнєвої 
діяльності; досягнення оптимального співвідношення видів діяльності – 
когнітивної, креативної, оргдіяльнісної через варіативність змісту 
пізнавальних, дослідницьких, проблемних завдань, способів їх 
виконання та контролю, видів рефлексивної діяльності; 

організаційної – тривалість уроку і раціональне поєднання 
колективної, групової (парної), індивідуальної діяльності; доповнення 
уроку як основної організаційної форми такими заняттями, як екскурсія, 
урок мислення в природі, урок–інтерв'ю з письменником (художником, 
композитором, журналістом), урок захисту проектної діяльності, уявне 
засідання предметного гуртка, урок-свято, урок-гра, урок-мандрівка, 
урок у бібліотеці (музеї), урок-диспут тощо. 

Отже, системою комплексних вправ за ступенем творчості, 
самостійності та способами інтеграції видів діяльності програмується 
розгорнута картина пізнання мовних явищ у контексті мовленнєвої 
діяльності, яка для кожного учня є основою для самонавчання, 
саморозвитку. 
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Данилова Г.С., Вернигора О.І. (Київ) 

 
ВЕРШИНИ ПРОФЕСІОНАЛІЗМУ  

В СФЕРІ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЇ 
 

У статті аналізується стан глобальних катастроф епохи третього 
тисячоліття, зумовлених наслідками протистояння у 
взаємовідношеннях Людина і Світ. Обґрунтовуються пріоритетні 
причини, що перешкоджають як біосфері, так і ноосфері справлятися з 
засміченими продуктами людської діяльності та виконувати властиву 
їм місію – роль гармонізатора в Планетарному просторі. Пропонується 
нове методологічне направлення щодо вдосконалення професіоналізму 
суб’єкта діяльності на засадах акмеології. Акцентується, що вирішення 
назрілих проблем потребує насамперед зміни самої людини, її 
свідомості, духовної аури. Представлена в статті універсальна 
акмеологічна модель педагога, що орієнтує на особистісно-професійний 
його розвиток у часовому вимірі. 

 
У сучасному світі, що вийшов на грань третього тисячоліття, 

відбуваються складні, багатогранні процеси в соціальному, 
економічному і духовному житті країн, націй, етносів, народів та 
загалом у системі “Людина і Світ”. Адже тепер поряд із нечуваними 
досягненнями в науці й техніці відбуваються страшні аварії та 
катастрофи, що суттєво впливають на формування біосфери, суспільно-
історичний розвиток людини. Причини цих негативних наслідків 
значною мірою криються у технократичних пріоритетах та в ідеології, 
що базується на впевненості людини у своїй всемогутності, здатності 
здійснювати будь-які зміни в природі, суспільстві й у самій собі, 
втрачаючи при цьому духовні цінності. Важливо зрозуміти, що біосфера 
вже не справляється з роллю гармонізатора. Теж саме й у ноосфері, 
котра, як і біосфера, безмежно засмічується продуктами людської 
діяльності (“чорна культура”, егоїстична влада, антигуманність масової 
інформації, консерватизм релігії). Ця діяльність на диво узгоджена, її 
виконавці єдині у своєму пориві жити за своїми “законами” всупереч 
Природі. Як наслідок, в омасованої людини, тотально “оповитої” 
споживацькими тенденціями, притупляється совість і почуття 
відповідальності за Природу і Життя як свого власного, так і нащадків на 
Планеті Земля. При цьому на перше місце можна поставити надмірність 
неістинного знання і хибна інформація. 

Відповідно це зумовлює прогресивних учених досліджувати 
результати останнього стану класичної епохи. Підсилився інтерес 
учених світу до пріоритетів соціально-етичних чинників у вирішенні 
глобальних проблем людства і, передусім, у необхідності зосередитися 
на питанні про зміну самої людини, її свідомості, духовності, моралі, 
освіти тощо. Така позиція знайшла виразне втілення в дослідженнях 
видатних прогресивних учених та доповідях відомих наукових товариств 
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(наприклад, Римського клубу з філософії й антропології), зокрема 
А.Печчеї, М.Месаровича, Е.Пестеля. Людина, – пише А.Печчеї, – 
підкорила собі планету і тепер непросте вміння бути лідером усього 
життя  на Землі... Якщо ж вона стане жертвою своєї власної внутрішньої 
кризи й не справиться з високою роллю захисника і головного арбітра 
життя на планеті, що ж, тоді їй суджено стати свідком того, як стане 
різко скорочуватися чисельність їй подібних1. 

Вчені обґрунтовують, що минуле відчутно виявляє вплив на 
сучасність, у кінці XX ст. “Світ був уражений раком, і цей рак – сама 
людина”2. У різних країнах, регіонах світу провідним ученим і 
громадським діячам стало зрозуміло, що люди зможуть тільки тоді 
управляти світом загалом, якщо вони навчаться спочатку управляти самі 
собою. 

Тому, прогнозуючи перспективи розвитку суспільства, необхідно 
пам’ятати, що вирішення назрілих проблем потребує виховання в 
людини таких інтелектуально-особистісних якостей, які б сприяли 
розвитку в неї високого рівня професіоналізму. Людина як цілісна 
особистість, що реалізує свій творчий потенціал на гуманних засадах у 
взаємодії зі світом (природою, суспільством, іншими людьми), має 
відігравати особливе значення в системі “Людина і Світ”. 

Нові філософсько-антропологічні ідеї виникають у багатьох країнах. 
Серед цих ідей заслуговує на увагу розроблена професором А.І.Субетто 
концепція Тотальної некласичності майбутнього буття людини. Глобальною 
ідеєю цієї концепції є принцип керуючої соціоприродної еволюції. Цей 
принцип є керівною ідеєю в системі наших уявлень про онтогенетичний 
континуум людини, що втілює в собі соціоприродну еволюцію. Реалії 
сучасності змушують аналізувати, досліджувати і приймати відповідні 
рішення. Як вважають учені, вихід один: людина має взяти на себе роль 
гармонізатора у взаємодії зі світом, із самим собою як у біосферних, так і 
неосферних змінах. Революція неокласичності утверджує насамперед 
“людинорозмірність буття”. Це означає: ціннісні критерії буття і наукового 
значення, тобто їх “людинорозмірність”, їх смисл для людини стає поряд із 
критерієм самої людини. Вона стверджує такий спосіб майбутнього людства 
як “освіченого суспільства”, у якому буде домінувати “примат духовного 
над матеріальним, кооперація, управління соціоприродною еволюцією 
(гармонією), випереджаючий розвиток якостей людини і якості суспільного 
інтелекту”3. 

Як відомо, якість суспільного інтелекту є системною власністю 
первісного індивідуального розуму. Вихований на суспільному інтелекті 
у процесі навчання, індивідуальний інтелект призваний піднести людину 
до справжнього Homo Sapiens.  

                                           
1 Печчеи А. Человеческое качество. Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1985. – 312 с. 
2 Гагин Ю.А. От личности к индивидуальности: акмеологическая парадигма. 

Монография. – СПб.: Изд-во СПб АППО, 2003. – С. 101. 
3 Субетто А.И. Социогенетика: системогенетика, общественный интеллект, 

образовательная генетика и мировое развитие (интеграционный синтез). – М.: Исслед. 
Центр Проблем качества подготовки специалистов, 1994. – С. 53. 
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Для всього людства актуальною стає “системна концепція людини” 
Е.Ласло, котра повертає людину у Всесвіт1. 

На думку вченого, необхідна переорієнтація культурних цінностей 
відповідно до норм відповідального самоздійснення. Це означає підняття 
людини від сутності нижчого порядку (індивід, нижча особистість) до 
сутності вищого порядку (вища особистість, індивідуальність, Універсу 
людської якості). Е.Ласло наголошує, що у природі особистості багато 
якостей, які дають можливість людині виділитися з натовпу, підкорити 
собі інших. Але сьогодні особистість в егоїстичному вияві своєї 
соціальної сутності, в прагненні жити за рахунок інших є протилежністю 
тому, що необхідно для гармонійного розвитку людського суспільства. 
Отже, сучасні реалії потребують нового, більш удосконаленого типу 
людини, утвердженого торжества вищого розуму, пріоритет 
нематеріальних цінностей, що створюють більш гуманне суспільство. 

Соціально-економічне перетворення в Українській державі, духовне 
відродження нації потребує активізації процесу розвитку особистості. 
Пріоритетна місія при цьому покладена на систему освіти. Адже 
загальновідоме її виняткове стратегічне значення у формуванні 
людського капіталу, що є рушійною силою в розбудові суспільства. 
Отже, необхідно здійснювати підготовку, перепідготовку кадрів усіх 
галузей господарства (педагогів, медиків, інженерів, економістів, 
офіцерів, керівних кадрів, методистів тощо) на інтегрованих засадах у 
синтезі наук про людину. Серед нових наукових напрямів, що дають 
змогу ефективно вирішувати цю назрілу проблему, доцільно виділити 
акмеологію, що народилася й розвивається в процесі багаторічного 
пошуку взаємозв’язку психології й педагогіки як стрижня в системі наук 
про людину. 

Слово “акмеологія” походить від грецьких “акме” – вершина, гостре; 
і “логос” – слово; поняття, вчення; “... логія” в закінченні складних слів 
означає: вчення, наука. На сьогодні є декілька визначень акмеології як 
науки. Наводимо визначення Н.В.Кузьміної: “Акмеологія – нова галузь 
наукових знань в системі наук про людину досліджує фундаментальні 
закономірності творчості і самосвідомості в людині продуктивного 
професіонала2. Поняття “акме” – це вищий для кожної людини рівень 
розвитку її фізичного здоров’я, розуму, почуття, волі, взаємодіючих 
таким способом, що вона добивається найбільшого результату, 
виявляючи себе як індивід, як особистість і як суб’єкт діяльності 
(О. Бодальов). 

Поняття акмеологія в словниках відсутнє, хоча вперше воно було 
введено в науковий оборот Миколою Олександровичем Рибниковим ще 
в 1928 р. для позначення науки про розвиток дорослих (зрілих) людей. 

                                           
1 Laszlo E. Le systemism. Vision nouvelle du monole. Povr une philosophie naturelle fondee 

sur les nouvelles tendances des sciences actuelles. – P., 1981. 
2 Акмеология 2000. Методические и методологические проблемы / Под ред. 

Н.В. Кузьминой, А.М. Зимичева. – СПб: АА, 2000. – С. 184. 
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Слідом за ним, у тому ж значенні поняття акмеології використовують 
Б.Г.Ананьєв і А.В.Петровський. На даному етапі розвитку акмеології як 
галузі наукового знання і комплексу дисциплін про людину в динаміці 
самоактуалізації її творчого потенціалу, саморозвитку, 
самовдосконалення, можна говорити про таку її класифікацію 
(класифікація Н.В.Кузьміної). Акмеологія як наука ділиться на класичну 
акмеологію, фундаментальну і прикладну (галузеву) акмеологію. 

Б.Г.Ананьєв шукає її місце в системі наук, що вивчають вік і фази 
життя  людини як індивіда, розташовує в 1968 р. у такій послідовності: 
ембріологія людини, морфологія і фізіологія дитини, педіатрія, 
педагогіка, акмеологія, геронтологія (наука про старіння). Це класичний 
етап розвитку акмеології. 

Фундаментальна акмеологія розглядає людину як цілісну систему, її 
предмети – закономірності, умови, фактори, стимули самореалізації 
творчих потенціалів зрілих людей на шляху до вершин продуктивності і 
професіоналізму в творчій діяльності, що вимагає його загального і 
професійного навчання, яке забезпечує його суб’єктам удосконалення, 
корекцію і реорганізацію діяльності в нових умовах протягом життя і 
професійної біографії (О.О.Бодальов, Н.В.Кузьміна, А.О.Деркач та ін.). 

Акмеологія – новий інтегративний напрям у професійній освіті 
психолога й педагога. В умовах гуманізації освіти значно зросла роль 
людинознавства як методології педагогічної діяльності і соціальної 
роботи. Сучасна педагогіка ще не сформувалась як цілісна система знань 
про розвиток підростаючої і дорослої людини в освітньому процесі. 
Диференціація педагогіки на багато її видів (педагогіка співпраці, 
педагогіка ненасилля, педагогіка успіху і т.д.) призвела до того, що 
вчителям, розгубившись у цьому розмаїтті методик, доводиться на 
практиці розробляти власні педагогічні системи, які, як правило, не 
забезпечують системність і знижують результативність їхньої діяльності. 

До того ж складний контингент учнів вимагає не стільки вчителя-
предметника, скільки спеціаліста з розвитку дитини, що неможливе без 
інтеграції знань з педагогіки і психології в нових концептуальних 
моделях навчання й виховання. Така модель навчання, актуальна і 
перспективна, може бути розроблена на основі нової, інтегративної 
філософсько-психолого-педагогічної галузі наукових знань – акмеології 
освіти. 

Удосконалення якості роботи з кадрами значною мірою зумовлене 
концептуальними ідеями, ефективними підходами, закладеними в 
системі освіти. В останні десятиліття, особливо в країнах близького 
зарубіжжя, у тому числі й в Україні, актуальним стало питання щодо 
методології освіти. Це, зокрема, стосується методології шкільної освіти 
та післядипломної. Так, вагомих успіхів у цьому напрямі було досягнуто 
завдяки застосуванню системного підходу, гуманістичного й 
особистісно-діяльнісного, синергетичного та аксеологічного підходів. 
Однак у сучасному просторі глобалістики пріоритетну місію має зайняти 
акмеологічний підхід. Суть його – це фундаментальна узагальнююча 
акмеологічна категорія, що описує сукупність принципів, прийомів і 
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методів, які дають можливість вирішувати акмеологічні проблеми і 
завдання1. 

Акмеологічний підхід стверджується в житті як специфічне 
методологічне направлення, якому властива низка переваг перед 
іншими, особливо в оцінюванні й проектуванні перспектив Людини, її 
підйом: індивід-особистість-індивідуальність. Пріоритетні ознаки 
акмеологічного підходу такі: 1) орієнтація на “акме” – доступне 
вдосконалення на всіх аспектах життя і діяльності людини; 2) всебічний 
розвиток свідомості й діяльності груп (товариств) ідеями вдосконалення, 
переконаність у можливості масового вдосконалення; 3) оптимістичний 
погляд на людину та її майбутнє, виражений у антропологічному 
акмеїзмі й що пропонує широке використання акмеологічного 
проектування вищих досягнень окремими особами, а також групами і 
товариствами. 

Акмеологічний підхід до освіти, спрямований на самовдосконалення 
людини в освітньому середовищі, на її саморозвиток, на просування 
підростаючої і дорослої людини від однієї вершини до іншої, на 
досягнення “акме” у різних видах зрілості людини, в її творчості і 
здоров’ї, у розвитку всіх її життєвих сил. Акмеологічний підхід 
конкретизує ідеї гуманізації освіти і створює основу нової, сучасної 
ідеології виховання. Акмеологія виступає як фундаментальна наука, як 
теорія загальних закономірностей, досягнення вершин у людській 
життєдіяльності й розвитку цивілізації та інтегрує знання з багатьох наук 
про людину (культурології, психології, педагогіки, філософії, 
синергетики, генетики, валеології, фізіології) (рис. 1). 

Проблема якості освіти в умовах глобалізації світового суспільства 
може бути вирішена тільки тоді, коли освіта почне торкатися глибинних 
процесів розвитку людини, її менталітету, інтелекту і мислення. Освіта 
має забезпечити досягнення подвійної мети: розвиток розумових 
здібностей людини та морально-духовне виховання, що формує її 
духовний світ. Без цього не може бути інтелігентності, що пов’язується з 
поняттями “духовність”, “совість”, “мораль” і високого рівня 
інтелектуального розвитку людини та суспільства. “Навчання без 
виховання, – говорив О.І.Ільїн, – є справа брехлива та небезпечна. Вона 
створює частіше всього людей півосвічених, сумнівних і зарозумілих, 
пихатих, суперечників, напористих та безсоромних кар’єристів; вона 
озброює протидуховні сили; вона розв’язує і заохочує в людині “вовка”2. 
Роль України в розвитку світової цивілізації значною мірою залежить від 
якостей людини, які формуються в процесі освіти.  

 
 
 
 

                                           
1 Акмеология: Учеб. пособ. / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – С. 226. 
2 Ильин А.И. О воспитании в грядущей России // Наши задачи: – М., 1992. – Т. 2. – 

С. 143. 
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діяльності і творчості. Серед факторів саморуху до вершин майстерності 
виділяють суб’єктивні (мотиви, спрямованість, здібності, професійні дії 
й уміння); об’єктивні (середовище, що сприяє продуктивності); 
суб’єктивно-об’єктивні (пов’язані з іншими людьми). Провідна роль при 
цьому відводиться суб’єктивним факторам, зокрема, вмінню вибрати 
власний шлях і власні вершини, до яких треба прагнути. 

У кожної людини (спеціаліста) свій Олімп, своя вершина, і хоча 
кожен прагне до неї, проте кінцевий результат залежить від намагання 
перемогти себе – і тим самим досягти поставленої мети. Із цим 
пов’язаний вибір особистістю напрямів саморозвитку в професійній 
діяльності, суспільному, духовному житті. Як відомо, досить актуальним 
і перспективним є вміння спроектувати кожною людиною свою життєву 
дорогу, суть якої, за визначенням А.О.Деркача, така: незворотний час і 
простір у житті людини від народження до смерті, у якій здійснюється 
становлення, зміни, розвиток особистості, її самореалізація, організація 
життя своїм індивідуальним способом і реалізація відповідної стратегії1. 

Основними методологічними категоріями в акмеології є Лю д и н а ,  
Р о з в и т о к ,  З д о р о в ’ я ,  З р і л і с т ь ,  П р о ф е с і о н а л і з м ,  
П р о д у к т и в н і с т ь .  Людина розглядається як індивід, особистість, 
індивідуальність, як продукт біологічного соціального розвитку та 
суб’єкт життєдіяльності. Індивідуальність – це акме людини, це 
конкретна особистість, самореалізуюча під своїм моральним контролем. 
Акмеологія шукає вершин на схрещенні онтогенезу й соціогенезу 
людини, вивчає суб’єктивні й об’єктивні фактори досягнення вершин у 
життєдіяльності людини, в особистісному й професійному розвитку. В 
своїх дослідженнях ми опиралися на наукові роботи у галузі навчання 
дорослих (С.Г. Вершловський, А.І. Жиліна, Ю.М. Кулюткін, 
В.Г. Онушкін, В.І. Подобед, Г.С. Сухобська, В.Ю. Кричевський та ін.), а 
також в галузі акмеології і психології професійної діяльності 
(Н.В. Кузьміна, А.О. Деркач, О.О. Бодальов, Ю.О. Гагін, 
В.М. Максимова та ін.). 

У наш час в умовах глобалістики, вивчення закономірностей Акме в 
професійній діяльності, зокрема особистісно-професійного розвитку 
людини як суб’єкта діяльності, є досить актуальним. Це повністю 
природно, оскільки особистісні досягнення стають помітними в 
основному в професійній діяльності, яка має соціальну значимість. 
Аналізуючи сучасні соціальні негаразди в часовому просторі вважаємо 
доречним тут зіслатися на висловлювання відомого вченого 
О.О. Бодальова: “…непрофесіоналізм веде до величезних збитків у 
будівництві, у зовнішній і внутрішній політиці, в промисловості і в 
сільському господарстві, в управлінні ними, у сфері виховання і 
навчання й у всіх інших галузях життя народу”2. 

                                           
1 Акмеология: Учеб. пособ. / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – С. 227. 
2 Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека. Характеристики и условия 

достижения. – М.: Флинта-Наука, 1998. – С. 48. 
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Отже, навчальна практична потреба в акмеологічних знаннях про 
професіоналізм стала головним імпульсом розвитку і пріоритетності 
цього направлення акмеології. Нагадаємо, що тривалий час панувала 
думка, що справжнім професіоналом своєї справи можна стати тоді, 
коли розвиватися виключно як суб’єкт праці. Однак практика свідчить, 
що чим вищий рівень професіоналізму, тим більше в ньому 
індивідуального й особистісного. До того ж дослідження в галузі 
психології творчості упевняють, що істинне обдарування (хист) 
проявляється у багатьох виражених здібностях, особистісних і 
характерологічних властивостях, які впливають на специфіку діяльності 
та її продуктивності. Останнє властиво і для акмеологічного розуміння 
професіоналізму. Розкриємо в цьому параметрі окремі базисні основи і 
категорії.  

Метою акмеології є вдосконалення людини, допомога в досягненні 
нею вершин у фізичному, духовно-моральному і професійному розвитку, 
його гуманізація. Об’єктом акмеології є прогресивно розвиваюча 
доросла (зріла) людина, що самореалізується головним способом у 
професійній діяльності й досягає вершин у своєму розвитку. Предметом 
акмеології є пошук закономірностей саморозвитку і самовдосконалення 
зрілої особистості, самореалізації в різних сферах: самоосвіти, 
самокорекції і самоорганізації1. 

Підкреслимо, що базові акмеологічні категорії, такі як “особистісно-
професійний розвиток”, “професіоналізм особистості і діяльності”, 
“професіонал”, “професійна компетентність” є надто складними і 
багатогранними. Відомо наскільки складною є сама особистість. В той 
же час є велика кількість факторів, що впливають на її прогресивний 
розвиток і самореалізацію професійної діяльності. Тому в акмеології 
широке поширення отримали дослідження психологічних, 
акмеологічних та інших умов і факторів, які сприяють (чи 
перешкоджають) прогресивному особистісно-професійному розвитку. Ці 
дослідження, як правило, орієнтовані на концептуальні теоретичні 
моделі.  

Інноваційна діяльність розглядається як необхідна умова 
професіоналізму, тому що прогрес розвитку неможливий без 
новаторського досвіду, створення нового, більш ефективного. 

У психолого-акмеологічних дослідженнях виявлені головні 
детермінанти розкриття потенціалу особистості. Наукою визнано, що 
розкриття потенціалу особистості, передусім, пов’язано з розвитком 
здібностей особистості, особливо тих, що мають відношення до 
діяльності чи відповідають спрямованості особистості.  

Останнє, звичайно, здійснюється в процесі самонавчання і 
професійної діяльності, коли суб’єктом проектуються завдання 
особистісно-професійного росту і досягнень. Пріоритет у розвитку 
потрібно віддавати розвитку інтелектуальних здібностей.  

                                           
1 Акмеология: Учеб. пособ. / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – С. 21. 
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Акмеологічний розвиток людини виражається в різних за змістом 
напрямах цілісного розвитку: особистісно-професійному, духовно-
онтологічному, суб’єктно-діяльнісному та ін. Найбільш розробленим в 
акмеології є особистісно-професійний розвиток, що забезпечує якість 
професійної діяльності спеціаліста (А.О. Деркач, В.М. Дьячков, 
Ю.Н. Гончаров, Ю.Ю. Митюрина та ін.). Особистісно-професійний 
розвиток розуміють як процес взаємозв’язуючого розвитку особистості й 
професіоналізму в її діяльності, результатом якого є нові якісні 
особистісно-діяльнісні акме-форми, що характеризують одночасні 
програми зміни як в особистості, так і в її професійній діяльності. 
Механізм особистісно-професійного розвитку є саморозвиток, що 
здійснюється в процесі неперервної освіти, в ході професійної діяльності 
і під впливом професійно-особистісної міжсуб’єктної взаємодії. 

Відзначимо, що професійна акмеологія (автор Н.В. Кузьміна) 
спочатку розкривала специфіку професіоналізму вчителя і майстра 
виробничого навчання, проте запропоновані принципи і підходи, описані 
закономірності дали можливість для використання їх у розвитку 
професіоналізму і в інших видах діяльності. Як відомо, кожна професія 
пред’являє суб’єкту свої вимоги.  

Професіоналізм, стверджує Н.В. Кузьміна, – це сукупність стійких 
властивостей особистості діяльності, індивідуальності спеціаліста, які 
задовольняють вимоги професії. Професіоналізм, як стійка властивість 
особистості і діяльності спеціаліста, формується в процесі професійної 
освіти1. В подібному обґрунтуванні суть професіоналізму подає 
О.О. Бодальов: «Професіоналізм – інтегральна характеристика 
індивідуальних, особистісних і суб’єктивно-діяльнісних якостей, що 
розглядається як цілісне утворення, які дають можливість на 
максимальному рівні успішно вирішувати завдання, котрі є типічними 
для тієї галузі наук, в якій працює ... спеціаліст»2. 

Нагадаємо, що для конкретної людини професія – постійна 
спеціальність, рід діяльності, що є джерелом існування і засобом 
самореалізації. Творчі професії більшою мірою утворюють умови для 
самореалізації людини як особистості й індивідуальності та відповідно в 
цих професіях люди вільніше реалізують свій потенціал. Про рівень 
професіоналізму можна судити за ступенем відповідності 
індивідуальних особливостей особистості й діяльності суб’єкта вимогам, 
що пред’являє йому професія. 

Вчені-акмеологи (Н.В. Кузьміна, А.О. Деркач, В.П. Бранський, 
С.Д. Пожарський, Ю.О. Гагін, В.М. Максимова та ін.) обґрунтовують, 
що дослідження факторів, що забезпечують саморух зрілих людей до 
вершин професіоналізму й продуктивності в різних видах творчої 
діяльності – важливий шлях до стійкого розвитку не тільки освітніх 

                                           
1 Кузьмина Н.В. (Головко-Гаршина) Предмет акмеологии. – СПб.: Политехника, 2002. – 

С. 36. 
2 Бодалев А.А. Вершина в развитии взрослого человека. Характеристики и условия 

достижения. – М.: Флинта-Наука, 1998. – С. 137. 
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систем та їх підсистем, авторських систем діяльності викладачів і 
студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації, а й суспільства 
загалом. Головним фактором стійкого розвитку суспільства є 
спеціалісти, які володіють закономірностями розвитку суспільства й 
освіти в суспільстві. 

Перспективність акмеології обумовлюється тим, що найважливішим 
фактором перебудови суспільства виступає підвищення продуктивності 
праці (А.О. Деркач). Функціональною основою сучасної діяльності 
людини має стати творчість. Нині особливо актуальною є об’єктивна 
потреба в активному розвитку творчого, інтелектуального потенціалу 
кожної особи, нації, суспільства загалом. Творчість своєю сутністю, 
внутрішньою логікою переплітається з такими проблемами, як 
свідомість, мислення, пізнання, практика, передбачення, соціальний 
ідеал. Таємниця феномена творчості сягає своїм корінням сивої давнини. 
Платон вважав, що в основі творчості є світова Душа. Він зазначав, що 
творчість – поняття широке. Все, що викликає перехід від небуття в 
буття – творчість, і тоді створення будь-яких творів мистецтва і ремесла 
можна назвати творчістю, а всіх створювачів – творцями. Творчість – це 
синтез різних форм діяльності з метою створення нових якостей 
матеріального і духовного буття. Суттєвою ознакою творчості є її 
синтезуючий, цілеспрямований, свідомо-прогностичний характер. Будь-
який продукт творчості є наслідком синтезу форм діяльності. Для 
суб’єктів так званої великої творчості характерними ознаками є: 
підвищений рівень активності духовного життя, значної сили енергія 
волі, надзвичайна вимогливість до себе. Це закономірно. Адже для 
реалізації творчих норм (ідей, планів, проблем, задумів) необхідна 
незламна сила волі.  

Отже, майбутнє, яке людина творить сама, і буде її майбутнім. 
Міркуючи про перспективи розвитку людської цивілізації, слід не лише 
розвивати існуюче, а й ламати старі догми і стереотипи. Якщо не буде 
нового в сучасному, якщо не вирішимо сьогоднішніх глобальних 
проблем, то не буде й ніякого третього тисячоліття розвитку людства. 

Підвищення рівня професіоналізму ми розглядаємо нами як 
цілеспрямований упорядкований вплив на формування та розвиток 
ціннісних орієнтацій людини (спеціаліста), здатної змінювати власну 
життєдіяльність з метою практичного перетворення самого себе. 
Враховуючи стрімкий маршрут глобалізації, що є негативним явищем у 
світовому просторі та пріоритетність акмеології – нового інтегрованого 
напряму в системі освіти, ми здійснюємо новий підхід щодо методології 
професіоналізму. З цією метою автор статті розроблила акмеологічну 
професійну модель. Для прикладу представляємо професійну модель 
педагога, у якій органічно поєднано її компоненти: І. Компетентність 
(досконала); ІІ. Особистісна орієнтація (досконала); ІІІ. Духовно-
моральна культура; IV. Акмеологічна професійна позиція педагога 
(рис. 2).  
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(педагога, медика, інженера, офіцера, міліціонера, економіста, 
фінансиста, міністра і т.д.), лише першому її компоненту 
(компетентність) характерна власна специфіка, останні ж носять 
загальний характер. При цьому акмеологічна позиція фахівця ніби 
“випливає” із фундаменту його професіоналізму, у якому акмеологічно 
синтезовано тріаду його компонентів: компетентність, особистісна 
орієнтація і духовно-моральна культура. Вона віддзеркалює життєвий 
філософський рівень культури спеціаліста, професійні цінності та стиль 
відносин у сфері певної галузі й соціальному середовищі. Ціннісна 
орієнтація висвітлює те, “... заради чого діє людина, чому вона 
присвячує свою діяльність”1. Універсальною цінністю є Добро 
(моральне благо), Мудрість (знання життя), Краса (естетичне благо), 
Свобода (самореалізація людини), Правда (істина, справедливість і т.п.). 
Усвідомлення і реалізація їх у професійній діяльності повинні стати 
внутрішньою сутністю кожного суб’єкта діяльності.  

У широкому обсязі висвітлюється суть названих компонентів 
універсальної акмеологічної моделі на прикладі педагога, методиста в 
певних публікаціях2. Тут же вважаємо за доцільне зосередитися на 
деяких окремих особистісних аспектах суб’єкта діяльності, наприклад, 
педагога. 

Дослідженнями вчених доведено, що якість будь-якої діяльності 
діалектично пов’язана з людською якістю конкретного спеціаліста. Під 
людською якістю розуміємо визначеність людини за своєю сутністю у 
всій строкатості образів її  суб’єктивної реальності: індивіда, суб’єкта 
діяльності, особистості, індивідуальності. Синтез цих образів 
характеризує людину як універсума (за Ю.О.Гагіним). Універсум 
людини виражається єдиноприродністю зі світом, причетністю до 
нескінченності. Універсальний потенціал людини (її інтелект, почуття, 
здоров’я і т.д.) нескінченний, і тому він належить людській і космічній 
всеєдності. Універсум людини як найвищий модус і постать її духовного 
розвитку є реалізацією людиною потенціалу універсальності.  

Отже, людська якість суб’єкта діяльності (будь-якого спеціаліста) – 
це його якість як універсума. Підняття до цієї якості здійснюється 
ступенями росту як особистості й індивідуальності. 

                                           
1 Малахов В.А. Етика: курс лекцій: Навч. посібн. – К.: Либідь, 1996. – С. 86. 
2 Данилова Г.С. Акмеологічна модель педагога в ХХІ столітті // Рідна школа. – 2003. – 

№ 6. – С. 6-9; Данилова Г.С. Акмеологія – це три “П”: професіоналізм, порядність, 
патріотизм // Освіта. – 2003. – С. 19-20; Данилова Г.С. Професіоналізм педагога на порозі 
третього тисячоліття // Освітянські відомості. – 2002. – № 4. – С. 2-5; Данилова Г.С. 
Акмеологічний підхід в становленні та професійному розвитку методиста системи 
післядипломної освіти // Рідна школа. – 2002. – № 12. – С. 38-40; Данилова Г.С. Оцінка 
рівня професіоналізму методиста системи післядипломної освіти на основі 
кваліметричного підходу // Освіта і управління. – 2002. – Т. 4. – № 2. – С. 187-198; 
Данилова Г.С. Акмеологическая проблема личностно-профессионального развития 
методиста системы последипломного образования // Акмеология – 2004. / Сост. и редак. 
Н.В. Кузьмина и А.М. Зимичев. – СПб.: Санкт-Петербургская акмеологическая академія, 
2004. – 256 с.; Данилова Г.С. Соціально-терапевтична функція освіти як чинник 
забезпечення здоров’я суспільства // Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 12-15. 
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Розглядаючи людину як систему, важливо відзначити в ній певний 
склад (фізіологічні, функціональні та інші системи), структуру 
(закономірні зв’язки, відношення) і системні властивості (родові, 
особистісні та індивідуальні). Для  кожного рівня людини (індивід, 
суб’єкт, особистість, індивідуальність) характерна своя перетворювана 
форма її тілесності в тій чи іншій душевно-духовній сутності. Дух, 
духовність людини є перетворена форма її матерії, тілесності. Це 
важлива смислова ієрархічна характеристика людини. Суб’єктивність 
спеціаліста як складова частина, грань його професійної якості є 
внутрішньо притаманною, що витікає з його природи властивістю, 
істинним способом його життя. Інтегративним способом буття 
суб’єктивності в складі якості будь-якого спеціаліста (педагога, медика, 
інженера, міністра, бізнесмена...) виступає його свідомість, що 
розвивається (за В.І.Слободчиком) за ступенями: побутова свідомість-
самосвідомість-рефлексивна свідомість-трансцендируюча свідомість. 
Суб’єктивність виражається в активності, внаслідок якої 
одухотворяється її живе тілесне буття, і людина перетворюється на 
суб’єкт діяльності (Б.Г. Ананьєв пов’язував суб’єктність людини з її 
діяльністю, активністю). Активність притаманна людині. Однак реально 
активною у  потрібний момент свого життя людина може і не стати. 
Отже, щоб стати людиною, набути Людських якостей вона має 
включитися в творчу, соціально-прогресивну (культурну за своєю 
природою) діяльність: перетворювати власну природу, власне тіло, його 
живу речовину в орган реалізації суб’єктивного відношення до світу, а 
також перетворювати природні умови життя і власні суттєві сили в 
«іншу природу», тобто дійсність як опредмечені сукупні суттєві сили 
людства. 

Світ дійсності (наприклад, для педагога свої педагогічні реальності) і 
складає предметний зміст суб’єктивності людини (педагога). Спосіб 
існування дійсності (педагогічної реальності) є діяльністю людини 
(педагога) як функціонування органів його суб’єктності (живої 
речовини, організму, психіки).  

Тут доречно послатися на такий вислів: “Здібність до змін діяльності, 
людей і самого себе в процесі перетворень умов своєї життєдіяльності є 
внутрішньою характеристикою самої життєдіяльності людини в її родовому 
та індивідуальному вираженні”1. 

Дане положення властиве для теорії і практики акмеологічного 
проектування як для вдосконалення будь-якої діяльності, так і для 
розвитку людської якості відповідного працівника. У загальній 
психології прийнято виділяти три сторони душевного життя людини: 
бажання (мотиви, воля), почуття і розум. Ці три сторони життя в 
певному обсязі забезпечують цілісне психічне буття людини, а за 
допомогою цього – діяльність як розкладки в часі бажань, почуттів і 
зусиль розуму, внаслідок якої формуються здібності – діяльнісні 
                                           

Кузьмина Н.В. Предмет акмеологии образования // Акмеологические проблемы 
подготовки преподавателей: Сборник научных трудов. – М.; Шуя, 1998. – С. 5-22. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІІ 
 

 228

вираження суб’єктності, мислення – раціональна сторона розуму, родова 
здібність людини, характер – стрижень душевного життя. 

Філософська антропологія стверджує цілісне бачення людської 
природи, тобто єдність цілісного, душевного і духовного життя людини. 
Нагадаємо, що фундамент цього вчення закладався ще Арістотелем (384-
322 до н.е.): “Душа не може існувати без тіла, проте вона не зводиться до 
тіла. Душа не ділиться на частини, однак вона виявляється у різних 
здібностях – почуттєвих, рухомих, розумових”1. 

Психологія розвитку, онтопсихологія і педагогічна акмеологія також 
намагаються розглядати людину у всій (по можливості) повноті й 
цілісності. У суб’єктній реальності людини виділяються дві пари 
людської сутності, яка має ієрархічну структуру. Перша пара – тілесне й 
душевне буття людини, що розглядається на рівні її індивідних і 
суб’єктних властивостей. Друга пара – духовне життя людини, її 
особистісне й індивідуальне буття. Ставлення питання про духовне 
життя людини є по суті новим для сучасної психології. Це викликано 
запитами людської практики і здійснення під впливом активної взаємодії 
позитивної науки з релігійною філософією і досвідом людей істинної 
віри. В зв’язку з відповідним ставленням питання змінюються 
відношення до таких понять як особистість і індивідуальність. 

Душевне буття людини як індивіда і суб’єкта підготовлює її до 
духовного життя, суть якого пов’язується із соціально-прогресивною, 
соціальною, творчою діяльністю, спрямованою на вдосконалення себе, 
обставин життя, здійсненність свого Я, що керовані вищими цінностями 
і смислами життя, ідеалами справжнього Добра і Краси. Людина, чиє 
життя звернене до іншого, до спільноти, буття якої трансплантується в 
інших людях – є особистість. Особистість – це людина, що визволяється 
від своєї самості за допомогою механізму віднесення себе (своєї самості) 
іншим людям. Із цього визволення починається духовне буття людини, 
воля її духу. 

Так, наприклад, сутність особистості педагога, духовна складова його 
людської якості виявляється у його життєвій і професійній позиції у 
взаємовідношеннях із дітьми, батьками, колегами. Особистісна позиція 
педагога закріплюється в його соціальній ролі й соціальному статусі. 
Для зрілої особистості характерна цілісність життєвої позиції. Життєва і 
професійна позиція педагога – найважливіша складова його людської 
якості на рівні особистості. Це добровільно вибраний ним спосіб 
власного життя, сукупність способів соціальних взаємовідношень, 
цінностей, ідеалів і знайдений характер, маршрут їх реалізації, котрий 
забезпечує становлення педагога і стратегічний хід його життя. 
Характерна риса зрілої людини – його готовність до життєвих перемін. 
При цьому життєвість його позиції виявляється, наприклад, у готовності 

                                           
1 Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В. Рибалка, П.А. Гончарук та ін., за ред. 
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до акмеологічного проектування нової стратегії життя, у мобілізації 
життєвих сил у важких ситуаціях. 

Соціальна роль – соціальна функція особистості, яка нею 
приймається, характеризується відповідністю поведінки людини 
прийнятим нормам і визначає позиції та статус людини в суспільстві 
щодо соціальної ролі педагога. Його людська якість характеризується 
тим, що педагог, як особистість, добровільно приймає цю роль, 
усвідомлює можливі наслідки своєї діяльності та бере на себе 
відповідальність за її результати. Професійним статусом педагога є 
діяльнісно-етичний регулятив поведінки, що визначає його місце в 
системі відношень (навчальних, трудових) та тип поведінки на засадах 
норм і правил. Включення у статусну систему не обмежує волі 
особистості (педагога) для здійснення потенціалу в тому випадку, якщо 
цінності відповідної діяльності (педагогічної) педагога ним 
приймаються. В такій ситуації професійний статус не обтяжує педагога, 
тому що ці цінності присвоюються ним як еталон належного. В 
протилежному випадку, коли доводиться чинити опірність соціалізації, 
така опірність називається збереженістю людської якості (за 
Ю.О.Гагіним)1. 

Отже, коли в педагога виявляється властивість збереженості, то він 
піднімається на вищий ступінь своєї здійсненності. Тут ніби має місце 
факт повернення на коло індивідуалізації. Однак це не повернення 
людини до індивідності, її самості, а відноситься до тих рівнів людської 
якості, що позначаються індивідуальністю. Особистість і 
індивідуальність людини складають разом її духовний вимір. Серед 
важливих властивостей особистості пріоритетною вважається свобода 
(вчинок, вибір, діяння). Свобода особистості тісно пов’язана з 
необхідністю. 

Особистість педагога в процесі становлення його індивідуальності 
втрачає свою абстрактність, загальна родова її властивість переходить в 
одиничне. В цьому змісті можна сказати: індивідуальність – конкретна 
особистість. 

Перше місце, на думку вчених (Н.В.Кузьміна, Ю.О.Гагін, 
О.О.Бодальов, А.О.Деркач, А.О.Реан, Т.І.Хозаінов, В.М.Максимова, 
Н.М.Полетаєва та ін.), в акмеології посідає справжність буття. 
Відповідну цінність правильніше назвати вдосконаленням буття, що 
досягається тільки за умови його справжності. Вдосконалення 
справжнього буття педагога – це гармонія, усвідомлення вічного 
вдосконалення світу і своєї єдності з ним, що поступово зростає в ньому 
самому. Справжність буття як ознака індивідуальності, яка, перш за все, 
пов’язана з цілісністю, унікальністю й універсальністю буття людини. 
Універсальність характеризує повноту буття педагога. Вона означає 
певну еквівалентність Людини і Світу, представляється для науки та 

                                           
1 Гагин Ю.А. От личности к индивидуальности: акмеологическая парадигма. 
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практики як проблема пізнання людиною сутності свого буття і свого 
місця у світі, у його просторово-часовій нескінченності. Отже, 
вдосконалення – це здійснення певного дива вглибині душі педагога, 
вдосконалення зустрічі з собою іншим (за Ю.О. Гагіним). 

На засадах внутрішнього діалогу педагога (медика, юриста, інженера, 
міністра) з самим собою проходить вихід його як індивідуальності в 
унікальну істинність самого себе. При цьому формується індивідуальний 
стиль діяльності і спілкування, вихідною точкою яких є потенціал 
індивідуальності, потреби в його реалізації, вроджені програми 
здійснення цієї потреби, відчуття до розбіжності того, “Що є” з тим, “Що 
повинно бути” (за Ю.О.Гагіним)1. 

Вчені визнали, що в кожній людині властива особиста «конкретика», 
білки «самості», у яких – уся таємниця зародження життя й секрети 
народження таланту. Отже, білки «самості» визначають усю гаму 
різноманітності серед  людей, і необхідно враховувати цю різницю в 
процесі супроводження розвитку людини в акмеологічному 
проектуванні її вдосконалення. Реальне визначення педагогічного 
вдосконалення, подане з акмеологічної позиції, може бути виробленим 
за допомогою співвідношення цього поняття з такими поняттями, як 
професіоналізм, компетентність, кваліфікація, педагогічна культура, 
методична культура, майстерність.  

Педагогічне вдосконалення – це вимірювання «Як повинно бути», яке 
у вигляді певної моделі можна одержати на засадах вимірювання «Як є». 
Акмеологічне уявлення про педагогічне вдосконалення розширюється 
поглядом на нього як на осягненні людської якості у його вищому вимірі 
– духовності. Це сприяє набуттю людиною єдності зі світом, всеєдності 
як цілісності минулого, теперішнього і майбутнього. Педагогічне 
вдосконалення є проясненням свідомості  відношення сенсу життя, 
навчання дітей, виховання свідомого ставлення до себе і життя. Процес 
удосконалення має спиратися на три фундаментальні принципи 
онтопсихології: активність, саморозвиток, ієрархічність (за 
В.Н.Колєсніковим)2. 

Ці принципи встановлюють такі пріоритети психології розвитку та 
акмеології: внутрішнього над зовнішнім (принцип активності); 
майбутнього над минулим (принцип саморозвитку); метасистемного над 
системним (принцип ієрархічності). Теологія, як вчення про 
неусвідомлену мету в пізнанні закономірностей онтопсихологічного 
розвитку людини за допомогою вищеназваних принципів, замінюється 
акмеологією – вченням про усвідомлену мету, яке поєднує несвідоме і 
свідоме, при тому, що головні несвідомі і свідомі сили – це сили духовні. 
Відповідні сили, створюючись за законом векторів, утворюють 
прагнення людини до вдосконалення її якостей і діяльності. Це 

                                           
1 Гагин Ю.А. От личности к индивидуальности: акмеологическая парадигма. 

Монография. – СПб.: Изд-во СПб АППО, 2003. – 312 с. 
2 Колесников В.Н. Лекции по психологии индивидуальности. – М.: Изд-во Ин-та 

психологии, 1995. – 209 с. 
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прагнення створено природою людини. Воно – її головний внутрішній 
закон, тобто сутність. Створюваність – внесок людини в розвиток 
людства. 

Педагогічна акмеологія, що має своїм предметом удосконалення 
педагога, базується на психології й духовності. Основна сила людської 
свідомості – цільовий образ удосконаленої людини. Цей цільовий, 
ідеальний образ своєю спонтанною активністю спрямовує людину до її 
індивідуального вдосконалення. В цьому полягає духовна доцільність 
людини. Теоретична галузь визначення педагогічного вдосконалення 
являє собою акмеологічний синтез якості педагога і його діяльності.  

Результати перших кроків проведених експериментів у цьому 
параметрі в освітньому просторі з педагогічними кадрами і студентами 
столиці (Київський міський педагогічний університет імені 
Б.Д. Грінченка) дають позитивні наслідки і свідчать про доцільність 
застосування в практиці акмеологічного підходу щодо освоєння та 
усвідомлення педагогами закономірностей саморуху до вершин 
професіоналізму і продуктивності творчої діяльності як на етапі 
професійної підготовки, так і на етапі самостійної діяльності після 
отримання професійної педагогічної освіти. Ефективність досягнень ми 
визначали на засадах використання кваліметричної оцінки при 
діагностуванні кінцевих результатів рівня професійного вдосконалення 
педагогічних кадрів. 
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ДО ПРОБЛЕМИ ЕЛЕКТРОННОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКЛАДАННЯ ОСНОВ  

ФІЛОСОФІЇ В ШКОЛІ 
 

У статті висвітлюються результати аналізу проблеми навчально-
методичного та електронного забезпечення викладання курсу «Основи 
філософії» у класах суспільно-гуманітарного спрямування середньої 
загальноосвітньої школи в Україні. 

 
Останніми роками в освітній галузі відбуваються реформаційні 

процеси, спрямовані на досягнення рівня найкращих світових 
стандартів. Значним поступом стала поява стратегічного документа – 
Національної доктрини розвитку освіти. Він заклав підвалини нової 
парадигми, орієнтованої на новий тип гуманістично-інноваційної освіти, 
її конкурентноздатності в європейському та світовому просторах, 
виховання покоління молоді, що буде захищеним і мобільним на ринку 
праці, здатним робити особистісний духовно-світоглядний вибір, матиме 
необхідні знання, навички й компетентності для навчання протягом 
життя. 
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Наріжним каменем усього процесу перебудови освітньої системи в 
Україні є реформування змісту освіти. У свою чергу, трансформація 
змісту є безпосередньо дотичною до проблеми навчальних програм та 
підручників. Адже знання несуть у собі великий духовно-ціннісний 
потенціал, і від вибору змісту навчальних предметів, їх ціннісно-
смислового наповнення залежить формування світоглядних позицій 
дітей та молоді. Тому від нас, науковців, авторів навчальних програм і 
підручників великою мірою, залежить чи зуміємо ми в умовах 
інтегрованого суспільства розширити погляди наших дітей і в новому 
контексті зберегти вірність національним цінностям і ідеалам1. Основне 
завдання освітньої системи – підготовка соціально адаптованої 
особистості, здатної на подальший саморозвиток і самостійне 
поповнення знань та умінь упродовж усього життя. Але в житті кожного 
індивіда, людини є свої періоди становлення, свій ритм, свої вікові 
імперативи, які не може змінити ніяка глобалізація. Тому перспективне 
планування освітніх програм, а тим більше створення підручників і 
хрестоматійних посібників мають тісно пов’язуватися з віком дитини, її 
фізичними та психічними особливостями. Крім того, особистісному 
культурному розвитку, розвитку здатності швидко реагувати на запити 
часу сприяє трансформація набутих молоддю знань у компетентності. 
Тому при створенні навчальних програм і підручників важливо 
усвідомлювати поняття компетентності в суспільстві, що базується на 
знаннях, розуміти, яких саме компетентностей необхідно досягти і як, 
що має бути результатом навчання. 

Міжнародна комісія Ради Європи розглядає поняття компетентності 
як загальні, або ключові, базові вміння, фундаментальні шляхи навчання, 
ключові кваліфікації тощо2. Компетентності, на думку експертів РЄ, 
передбачають: 

спроможність особистості сприймати та відповідати на індивідуальні 
та соціальні потреби; 

комплекс ставлень, цінностей, знань і навичок. 
Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів для 

навчання, досягнення та освіти поняття компетентності визначається як 
спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати 
завдання або роботу. Ще однією розробкою загальноєвропейського рівня 
є результати робочих засідань представників країн Євросоюзу з 
визначення базових компетентностей (Лісабон 2001 р.). Одним із 
найважливіших теоретичних узагальнень дискусії щодо поняття 
ключових (базових) компетентностей стало визначення представниками 

                                           
1 Сухомлинська О. Духовно-моральне виховання дітей та молоді в координатах 

педагогічної науки і практики: виступ на Загальних зборах АПН України 07.12.2005 р. // 
http://www.apsu.org.ua/doc/vystup-01272006.doc. 

2 Овчарук О. Компетентності як ключ до оновлення змісту освіти // Стратегія 
реформування освіти в Україні: Рекомендації з освітньої політики. – К.: «К.І.С.», 2003. – 
С. 19. 



 
Україна – освіта 

 

 233

Організації економічного співробітництва та розвитку трьох категорій 
ключових компетентностей як концептуальної бази. Це: 

1. Автономна діяльність: 
здатність захищати та піклуватися про відповідальність, права, 

інтереси та потреби інших; 
здатність складати та здійснювати плани та особисті проекти; 
здатність діяти у широкому контексті. 
2. Інтерактивне використання засобів: 
здатність інтерактивно застосовувати мову, символіку та тексти; 
здатність використовувати знання та інформаційну грамотність; 
здатність застосовувати нові інтерактивні технології. 
3. Вміння функціонувати в соціально гетерогенних групах: 
здатність успішно взаємодіяти з іншими; 
здатність співпрацювати; 
здатність вирішувати конфлікти. 
Українська освіта тільки починає оперувати поняттям компетентності 

в тому сенсі, який пропонують європейські країни. Але у нових освітніх 
стандартах для забезпечення інтеграції української освіти до 
загальносвітових процесів розроблено й закладено в основу освітніх 
галузей досягнення учнями відповідних компетентностей. 

Згідно з Державним стандартом базової і повної середньої освіти у 
10-х – 12-х класах суспільно-гуманітарного напрямку навчання 
передбачено вивчення курсу «Основи філософії», що характеризується 
високим ступенем інтегрованості. Це, з одного боку, відкриває широкі 
можливості для реалізації міжпредметних зв’язків, проведення 
інтегрованих уроків та використання навчального матеріалу інших 
курсів, з іншого – ускладнює створення відповідного підручника саме з 
філософії для середньої школи. Виходячи із завдань Державного 
стандарту базової і повної середньої освіти, вивчення «Основ філософії» 
покликане дати уявлення про загальний процес розвитку філософської 
думки та її роль у житті людини, про нові особливості зв’язку окремої 
людини і всього людства, про глобалізацію сучасної філософії та вияв її 
національної специфічності, а також забезпечити набуття учнями таких 
компетентностей як толерантна поведінка, конструктивна взаємодія з 
людьми різних національностей, здатність до самостійного отримання 
інформації з адаптованих філософських текстів, здатність знаходити 
необхідну соціальну інформацію, критично сприймати її тощо. 

З практики відомо, що філософія з її різноманітними засобами, яких 
позбавлені інші дисципліни, здатна надати процесу загальної середньої 
освіти більшої цільності, логічності, ясності. Філософія, спрямована на 
осягнення «вічних» проблем, що ніколи не будуть вирішені остаточно і, 
як здається, далеких від нагальних потреб життя, виявляється 
найкращим матеріалом для виховання культури мислення. А саме з 
культурою мислення пов’язане уміння вільно оперувати поняттями, 
самостійно висловлювати, обґрунтовувати і критикувати судження, 
знаходити єдине в багатоманітному і розкривати багатоманітне в єдності 
зв’язків, тобто бачити світ у змінах та розвитку. 
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Традиційні для наших словників визначення філософії як форми 
суспільної свідомості, теоретичного світогляду, вчення про найбільш 
загальні принципи буття і пізнання, науки про загальні закони розвитку 
природи, суспільства і мислення тощо торкаються принаймні однієї 
грані цього явища. Таке розуміння філософії передбачає і відповідні 
підходи до її викладання і вивчення, які отримали назву авторитарно-
догматичних. При цьому у викладі матеріалу переважають 
теоретизування, розгляд систем і доктрин, у ході якого філософія 
набуває вигляду дуже громіздкої і малозрозумілої науки. Цінність такої 
науки, яка ще й претендує на узагальнюючу методологічну роль 
відповідно до інших галузей знань, може викликати в учнів обґрунтовані 
сумніви. Ці сумніви лише підсилюються традиційною логікою побудови 
курсу, яку ми маємо в програмі з «Основ філософії»: вступ, історія 
філософії, блок «філософських проблем» (теми «Буття», «Людина», 
«Свідомість», «Суспільство» тощо). Історико-філософський матеріал 
демонструє відсутність у філософії цілого списку параметрів, 
характерних для конкретних наук, таких, наприклад, як чітко визначений 
предмет, загальноприйняті аксіоми, закони, єдині методи дослідження 
тощо. Ще 10-15 років тому, демонструючи строкатість поглядів та 
систем, «способів філософування», що змінюють один одного, можна 
було підвести учнів до ідеї еволюції філософського знання від так 
званого хаосу до порядку, вершиною якого вважався діалектичний та 
історичний матеріалізм, з погляду яких і розглядався «проблемний 
блок». Сьогодні ця частина курсу є справді найбільш проблемною.  

Чи допомагає вирішити ці проблемні моменти навчально-методичне 
забезпечення цього серйозного курсу? Які ж підручники рекомендовано 
Міністерством освіти і науки України для його вивчення? Якщо 
розглянути перелік програм, підручників та навчально-методичних 
посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки України для 
використання у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням 
українською мовою, то можна помітити, що з курсу «Основи філософії» 
рекомендовано лише посібник. Ані підручника, ані хрестоматії з 
адаптованими філософськими текстами немає. За допомогою посібника, 
підручників з інших курсів (наприклад «Людина і світ», «Людина і 
суспільство»), лекцій учителя дати уявлення про загальний процес 
розвитку філософської думки загалом можна, але як же бути з основною 
предметною компетентністю – здатність до самостійного отримання 
інформації з адаптованих філософських текстів? Як засвідчують автори 
програми, важливе значення в процесі викладання предмета має 
самостійна робота. На першому етапі вчитель показує школярам, як 
можна добувати знання з різних джерел, учить аналізувати, 
узагальнювати і робити висновки. На другому етапі учні набувають 
навичок самостійної роботи, готуються до дослідницької діяльності, 
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розв’язують нестандартні завдання, формулюють власну точку зору1. Як 
можна добувати інформацію з джерел, які не існують і після цього 
скласти про щось свою думку? Вирішила поцікавитись, що може 
запропонувати вчителям та старшокласникам світ Інтернету. Виявилось, 
що переважна більшість сайтів, що пропонують філософські (до того ж 
не адаптовані для відповідного віку) тексти, російськомовні. Лише 
декілька сайтів пропонують деякі філософські тексти українською 
мовою (http://ae-lib.narod.ru/_phil_XX.htm), довідкову інформацію на 
зразок посібника для студентів (http://thales.iatp.org.ua/, 
http://uk.wikipedia.org/wiki/, http://www.refine.org.ua/page-cat-61.html) та 
каталог творів з різних галузей філософії, серед яких трапляються 
україномовні (http://www.philosophy.kiev.ua/lib/). 

Проблеми підручникотворення завжди були й є актуальними у всіх 
країнах світу. В останнє десятиліття вони набули особливої гостроти і в 
Україні. Значну увагу проблемам підготовки і впровадження підручника 
у навчальний процес приділяють газета «Освіта України», фахові 
педагогічні журнали видавництва «Педагогічна преса». Ці питання 
активно обговорюються на колегіях Міністерства освіти і науки, 
педагогічних конференціях усіх рівнів (регіональних, міжнародних). 
Особливо актуальним є таке обговорення сьогодні, коли становлення 
українського підручника загалом відбулося, і школи мають змогу з-
поміж кількох навчальних книг з кожного предмета вибирати найкращу. 
Тому проблема творення сучасного підручника вимагає нових критеріїв2. 

В українській мові слово «підручник» означає книжку, що 
знаходиться під рукою, напохваті, є постійним помічником. 
Ю. Кузнєцов вважає підручник наймасовішою в світі книжкою, яку 
найглибше прочитують і яка є найбільш значущою для людини. Вплив 
його на людину можна зіставити хіба що із впливом найсучасніших 
засобів масової комунікації3. Тому підручник обов’язково має бути 
сучасним. Сучасна культура – діалогічна. Вона вбирає в себе 
різноманіття особистісно орієнтованих думок, кожна з яких має право на 
існування і набуває своєї визначеності тільки щодо таких самих інших 
думок, тобто через діалог. Звичайно, діалогічність можлива і в структурі 
підручника. Сучасним прикладом підручника, побудованого за 
принципом діалогу, є книжка І.Мішиної, Л.Жарова, А.Міхеєва 
«Всесвітня історія. Епоха становлення сучасної цивілізації (кінець ХV – 
початок ХХ століть). 8 клас» (Київ, 1994). Чи не є цей принцип 
особливою мірою важливим для шкільних підручників з філософії? 
Розглядаючи проблему розвитку розумності і демократії в процесі 
вивчення філософії дітьми, Н.Юліна робить висновок, що можливі два 
підходи при вивченні філософії в школі – традиційний і проблемно-
діяльнісний. Перший передбачає одержання інформації про філософію, її 

                                           
1 Лебедєва Ю., Приятельчук А. Опановуючи курс «Основи філософії»: методичний 

погляд авторів програми // Історія в школах України. – 2004. – № 6. – С. 12. 
2 Іванова О. Майбутнє творимо сьогодні // Підручник ХХІ ст. – 2003. – № 1-4. – С. 4. 
3 Кузнецов Ю. Філософія підручника // Підручник ХХІ ст. – 2003. – № 1-4. – С. 14. 
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історичних героїв та їхні вчення. Американський професор філософії 
Метью Ліпман (автор відомої у світі програми «Філософія для дітей») 
називає подібну стратегію викладання філософських дисциплін (і 
викладання загалом) стандартною парадигмою звичайної практики 
освіти. Йому Ліпман протиставляє рефлексивну модель критичної 
практики, в основу якої покладено активне дослідження філософських 
проблем методом «сократівського діалогу» (в умовах сучасної класно-
урочної системи – полілогу), колективного пошуку істини. При цьому 
правила такого діалогу спрямовані на формування не тільки діалогічного 
мислення, а й демократичної поведінки1.  

Розуміння суті цієї моделі неможливе без з’ясування того, як ми 
розуміємо філософію. По-перше, це специфічна даність індивідуальної 
людської свідомості. По-друге – універсалія людської культури. 

У першому значенні філософія є феномен, діяльність напруженої 
свідомості, мислення конкретної людини про світ і про себе в цьому світі 
у граничних поняттях (категоріях) з погляду вищого сенсу. Разом з тим, 
це і рефлексія думки, «схоплення» її в той момент, коли вона, думка, 
відбувається, коли свідомість «діє», перебуває у напрузі. Такий феномен 
Д.Шмонін2 називає «філософія як подія». Загалом, філософія має сенс 
лише як людський вчинок. Це не наука і тим більше не світоглядна 
проповідь (М.Хайдегер). Це «мислення вголос», «розшифровка свідоцтв 
свідомості» (М.Мамардашвілі). 

У другому значенні філософія являє собою професійні спроби 
зберегти і розповсюдити подію думки у вигляді світоглядних та 
наукових доктрин, вчень, інших систематичних способів вираження і 
повідомлення своїх думок іншим людям, тобто це вже зовнішня, 
перетворена, позаособистісна форма свідомості (якщо можна так 
висловитись), форма спеціалізованого знання. Цю складову можна 
назвати «філософія як система». 

Ці дві складові філософії неможливо розглядати відокремлено одну 
від одної. Разом вони являють собою «систематичне критичне 
дослідження способу наших суджень, оцінок і дій, що мають на меті 
зробити нас мудрішими, краще пізнати самих себе і таким чином стати 
краще» (Р.Вольф). 

Зрозуміло, що історичний та системний виклад філософії з детальним 
розглядом етапів її розвитку, типологічних рис, галузей, численних 
функцій тощо відіграє у навчанні просвітницьку роль. Розширення 
світоглядного горизонту, загальна гуманітарна підготовка 
старшокласників – безумовно важливе, але не єдине завдання філософії. 
На розв’язання цього ж завдання, до речі, спрямовані й інші, вже 
згадувані вище дисципліни соціогуманітарного циклу («Людина і світ», 

                                           
1 Юлина Н. Обучение разумности и демократии: педагогическая стратегия «Философия 

для детей» // Вопросы философии. – 1996. – № 10. – С. 39. 
2 Шмонин Д.В. Какую роль играет философия в системе современного образования? // 

Вестник Северо-Западного отделения Российской академии образования. – СПб., 1998. – 
Вып. 3. (http://www.spmi.ru/skeleton/1/459). 
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«Людина і суспільство»). Особливим, притаманним лише філософії, 
завданням у шкільному курсі є розвиток самої культури мислення, до 
того ж мислення саме філософського. Тільки в такому сенсі культура 
філософського мислення набуває внутрішньої (освітньої) цінності, а 
систематичні знання поєднуються з такою компетенцією як уміння 
широко мислити та вільно висловлювати свою думку. 

Слід зазначити, що змістовна частина курсу може набути 
інструментального характеру. Філософські тексти слугуватимуть 
матеріалом, який буде знайомити школярів з найкращими зразками 
філософського мислення та об’єктами, на які може бути спрямована 
філософська думка. Але вивчення цього матеріалу втрачає сенс і стає 
непосильним, якщо учні в ході вивчення курсу не набудуть уміння 
мислити мовою філософії. Філософія як система не має сенсу, якщо 
немає включення інтелекту у філософію як подію. 

Отже, до усвідомлення значення філософії у всіх смислах і проявах 
учнів слід підводити через знайомство з культурою філософського 
мислення як індивідуального стану думки, але з опорою на кращі зразки, 
які дає нам світова та вітчизняна філософська думка. А для цього 
необхідно створити підручники, хрестоматії, методичні посібники курсу 
«Основи філософії» для старших класів загальноосвітніх шкіл, як з усіх 
інших дисциплін, а вчителі могли вибирати краще, що пропонує ринок 
освіти. 

За результатами опитування у школах м. Києва виявилося, що курс 
«Основи філософії» викладають переважно вчителі історії. Чому не 
літератури? Вони, як ніхто знають, що викладати літературу за 
відсутності літературних текстів – нонсенс. У будь-якому разі 
навчально-методичне забезпечення курсу потребує підвищеної уваги. 

Одним із перспективних шляхів вирішення цієї проблеми може стати 
застосування технологій дистанційного навчання (ДН) та створення 
засобів навчання на електронних носіях. В Україні ДН з’явилося 
наприкінці 90-х років минулого сторіччя, а дістало офіційну підтримку 
уряду й почало розвиватися, фактично, лише з 2000 р. Незважаючи на 
це, у нас є цікаві підходи до інтеграції цієї форми у навчання і певні 
результати досліджень, що інколи випереджають західних фахівців. 
Спираючись на вже накопичений власний досвід, технологічні та 
педагогічні наробки на Заході, а також аналізуючи ті негаразди, з якими 
там стикалися, у різних університетах України зараз проводиться робота 
по застосуванню ДН у навчальний процес1. З 1997 р. почала цікавитись 
методологією і методикою ДН Проблемна лабораторія з питань ДН 
Національного технічного університету «ХПІ». У липні 2000 р. вийшов 
наказ МОН України „Про створення українського центру дистанційної 

                                           
1 Кухаренко В., Сиротинко Н. Вплив дистанційної форми навчання на культуру 

особистості // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 
2006. – Т. ХІ. – С. 126. 
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освіти” при НТУ України „КПІ”. У 2001 проект керівника філософського 
відділу НДІУ Кононенка Т.П. під назвою „Розробка філософських та 
психологічних принципів впровадження інтегративної гуманітарної 
дисципліни „Українознавство” в мережу дистанційної освіти” здобув 
перемогу на відкритому конкурсі державного фонду фундаментальних 
досліджень МОН України (наказ МОН України від 20.07.2001 р. за 
№537). Після цього Науково-дослідний інститут українознавства МОН 
України почав запроваджувати дистанційну освіту у себе в галузі 
українознавства, 6.11.2001 р. було прийнято рішення ради НДІУ про 
заснування високотехнічного навчального підрозділу інституту і 1 липня 
2004 року було створено відділ інноваційних досліджень. Основним 
напрямом його діяльності є розробка й впровадження в освітній процес 
дистанційної освіти з українознавчих дисциплін. Розроблено чотири 
демонстраційні версії навчальних курсів з українознавства: “Мова як 
українознавство”, “Культура як українознавство”, “Філософія як 
українознавство”, “Історія як українознавство”. Вони застосовуються 
для підготовки та перепідготовки фахівців з українознавства, а також 
для підвищення кваліфікації вчителів з українознавства1. Зараз 
завершується робота з підготовки електронної і поліграфічної версії 
«Хрестоматії з філософії Нового часу», створено електронну версію 
наукового, громадсько-політичного, культурно-мистецького, релігійно-
філософського педагогічного журналу «Українознавство»: 
http://www.ualogos.kiev.ua/index.html. 

Усе це розширює можливості запропонувати вчителям і учням 
навчальний матеріал найрізноманітнішого характеру (від довідників та 
хрестоматій до дистанційних курсів), а також вплине на перспективи 
розвитку та форми сучасного процесу вивчення курсу «Основи 
філософії» в школі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Варзар Т. Дистанційна освіта в сучасній освітній діяльності // 

http://rius.kiev.ua/section/innov.html. 
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ВИКОРИСТАННЯ ТЕКСТІВ  

ІНОЗЕМНОЮ МОВОЮ НА ЗАНЯТТЯХ  
ІЗ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ З ВИКЛАДАННЯМ  

ПРЕДМЕТА УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ 
(технологія компаративного аналізу  
ліричного твору віршової форми) 

 
Передбачена Болонською декларацією інтенсифікація освітніх 

процесів вищої школи спонукає й представників середньої ланки освіти 
до пошуків нових шляхів у методиці викладання. Одним із таких шляхів є 
педагогічна технологія компаративного аналізу. У даній статті 
розробка компаративного аналізу ґрунтується на процесах 
інтегрованого вивчення шкільних дисциплін “Зарубіжна література” та 
“Англійська мова”. Автор статті вважає, що вивчення поезії Англії та 
США рідною й  англійською мовами сприятиме самоідентифікації 
учнівської молоді та формуванню полікультурної освіти майбутніх 
студентів.  

 
За 14 років викладання в школі предмета “Зарубіжна література” 

змінилося 3 програми, довелося опанувати і 4-ту (за редакцією 
Б.Шалагінова), яка теж вважалася перехідною і вимагала 
доопрацювання. Програми МОН України 2003 р. для профільних 
навчальних закладів і на разі потребують від учителя ретельної 
підготовки до заняття. У нову програму із зарубіжної літератури для 
12-річної школи також внесено зміни, що спонукає вчителя до 
створення нових методичних розробок У перші роки запровадження 
предмета вважалося, що викладати його можна за допомогою тих 
самих методів і прийомів, що застосовувались у ході викладання 
української або російської літератури. Предмет “Зарубіжна 
література”, позбавляючись непотрібної ідеологізації, наближається до 
статусу мистецтва слова, що теж обумовлює необхідність вибору 
нових методів і прийомів. Час існування предмета і досвід його 
викладання  показали, що нова дисципліна  вимагає наявності в 
учителя не лише достоту нових знань, а й володіння новими методами 
викладання й навчання з метою вироблення в учнів певних знань, 
умінь і навичок. За виникнення нових політичних і соціальних умов 
постають і нові виховні цілі, нові орієнтації для вчителя у справі 
викладання.  

Сучасні дослідники шкільного навчального процесу переконані в 
нагальній потребі кардинальних змін у шкільному навчанні1. 

                                           
1 Головко М. Особливості реалізації основних положень Болонського процесу в системі 

вітчизняної освіти // Фізика і астрономія. – 2004. – № 7-8. – С. 47. 
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Пріоритети розвитку предмета визначено Державною національною 
програмою “Освіта”: Україна ХХІ століття”. Ця програма ставить 
перед освітянами завдання щодо “створення передумов для розвитку 
здібностей молоді, формування готовності і здатності до самоосвіти, 
широке застосування нових педагогічних, інформаційних технологій”1. 
Поставлена в нових соціальних, політичних і економічних умовах мета 
– залучення ВНЗ до Болонського процесу – логічно підштовхує й 
середню школу до пошуку інтерактивних методів роботи та створення 
інноваційних педагогічних технологій у сфері вивчення гуманітарного 
циклу предметів. Принципи сучасної полікультурної освіти в Україні, 
загальна орієнтація національної освітньої системи України на 
інтеграцію в єдиний європейський простір та її входження до 
Болонського процесу дають змогу розглядати зарубіжну літературу не 
як окремий предмет у колі всього шкільного циклу дисциплін, а як 
дисципліну, здатну представити, по-перше, конкретний літературний 
твір у контексті національної та всесвітньої літератури; по-друге, 
окрему національну літературу в контексті всесвітнього літературного 
процесу, у контексті світової культури, у контексті історії; по-третє, 
розглядати літературознавство як складову цього предмета. 

Однією з основних особливостей предмета “Зарубіжна література” 
є викладання його українською мовою та знайомство з творами не 
мовою оригіналу, а в перекладах українською або російською. 
Представлена в підручниках багатоваріантність перекладів одного й 
того ж твору, широкий спектр зображально-виражальних засобів 
створення образу в тексті, навіть різниця між темами та ідеями одного 
твору в кількох перекладах – усе це помічають не лише 
старшокласники, а й учні середніх класів. Як приклад, можна навести 
декілька назв творів, у яких використовуються різні зображальні 
засоби, і навіть ідеї: сонети №66 і №130 В.Шекспіра у перекладах Д. 
Паламарчука і С.Маршака, вірш “O Captain! My Captain!” В.Вітмена – 
“О Капітане!” у перекладі В.Мисика, “Збудись, Керманичу!” у 
перекладі М.Тупайла, “О Капитан! Мой Капитан!” у перекладі 
К.Чуковського), “A red, red rose” Р.Бернса – “Моя любов – рожевий 
квіт” у перекладі М.Лукаша, “Любовь” у перекладі С.Маршака та ін.  

Нові завдання і можливості стали поштовхом до звертання до твору 
мовою оригіналу та опрацювання методу компаративного аналізу та 
прийомів його виконання як елементів нової технології викладання 
предмета.   

Спонуки до застосування методу компаративного аналізу 
Спонукою до освоєння методу компаративного аналізу для занять з 

вивчення ліричних творів малої форми стало усвідомлення 
необхідності надання молоді полікультурної освіти, чого вимагає від 
школи саме життя. Включення до навчальних програм кількох 

                                           
1 Державна національна програма “Освіта”: Україна ХХІ століття”. – К.: Райдуга, 1994. 

– С. 12. 



 
Україна – освіта 

 

 241

варіантів перекладу одного й того ж твору українською та російською 
мовами, щире зацікавлення учнів проблемою, заглиблення у розмаїття 
ідей, смислів, стилістичних нюансів перекладів поетичних творів стало 
мотивацією до вивчення зарубіжної літератури мовою оригіналу. 

Звертання до твору мовою оригіналу розкриває перед учнями 
загальний процес розвитку літератури, фундаментальні цінності 
світового красного письменства, сприяє формуванню творчої 
особистості, здатної повноправно ввійти в полікультурний простір 
європейського співтовариства. Компаративний аналіз уможливлює 
практичне застосування набутих знань з теорії літературознавства і 
віршування, стимулює процес розширення і збагачення експресивної 
лексики з трьох мов. Робота з текстом мовою оригіналу відкриє 
широке поле для реалізації творчих здібностей учнів, що відповідає 
принципам особистісно орієнтованої педагогіки.  

Однією з педагогічних інновацій є технологія компаративного 
аналізу ліричних творів віршової форми з використанням текстів 
іноземною мовою (мовою оригіналу твору). 

Загальні параметри педагогічних технологій 
Педагогічна технологія (ПТ) – це комплексний інтегративний 

процес, що включає людей, ідеї, засоби, методи організації діяльності 
для аналізу проблем, що охоплюють основні аспекти знань (Асоціація 
з питань педагогічних комунікацій та технологій, 1979). Отже, 
основою ПТ можна вважати обґрунтовану в своїй логічній 
послідовності педагогічну систему, що реалізується в практичній 
діяльності викладача. Структуру цієї системи складають контингент 
учнів або студентів, викладачів, ТЗН, мета і зміст навчання, 
формування вмінь і навичок.  

Структура педагогічної технології додатково до цих системних 
елементів має такі складові: зміст навчання; організація навчання; 
модель спеціаліста. 

Для її створення необхідно мати: 
чітке концептуальне положення, в полі якого розробляються методи 

та прийоми роботи;  
алгоритм роботи (стратегічно обумовлений порядок роботи, 

скерований на досягнення позитивного результату; стратегія полягає, 
зокрема, й у чіткому визначенні послідовності застосування прийомів 
роботи з текстом, координації та поетапності дій, що в нашому випадку 
спираються на логіку процесу роботи з текстом ліричного твору 
віршової форми мовою оригіналу та в перекладі на рідну мову);  

обґрунтування доцільності дій та можливості застосування принципу 
економії часу, що забезпечує оптимізацію праці вчителя, досягнення ним 
позитивних результатів у встановлений календарним плануванням 
термін;  

застосування  інтерактивних методів навчання, передбачених 
концептуальним положенням технології;  

можливості візуалізації змісту, що передбачає використання 
аудіовізуальної та комп’ютерної техніки, а також конструювання й 
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застосування різноманітних дидактичних матеріалів та оригінальних 
наочних посібників;  

різнорівневу систему завдань, оцінювання та контролю знань, умінь і 
навичок, розроблених відповідно до концептуального положення1.  

Кожна педагогічна технологія має обумовлене концептуальним 
положенням завдання, але її надзавдання полягає в тому, щоб надати 
вчителеві нові технологічні механізми для оптимізації навчального 
процесу та досягнення бажаних результатів.  

За словами американського психолога Р. Аткінсона, перш ніж 
приступати до розробки оптимальних процедур навчання на основі 
формальних методів, належить визначити критерії, якими має 
задовольнятися ситуація2.  

Інтеграційні технології вивчення ліричних творів віршової 
форми з використанням мови оригіналу 

Інтеграційна (педагогічна) технологія – це, передовсім, 
організована послідовність дій у навчальному процесі, що передбачає:  

застосування технік (методів і прийомів) як складників загального 
поняття “технологія”, що завжди призводять до передбачених 
результатів;  

опис технік у вигляді чітких алгоритмів, що можуть бути засвоєні 
вчителем без другої спеціальної освіти;  

відповідність усіх вправ критерію оптимальності, тобто 
використання в них мінімальної кількості кроків для досягнення 
прогнозованого результату;  

можливість використання для всіх учнів, незалежно від їхніх 
індивідуальних здібностей та рівня знань; 

можливість їх застосування як спеціально підготовленими, так і не 
підготовленими вчителями, котрі мають базові знання з методики 
викладання гуманітарних дисциплін у середній школі. 

Запропонована інтеграційна технологія виступає як дидактична 
система формування знань, умінь і навичок на базі синтезу та 
інтеграції таких шкільних предметів, як зарубіжна література й 
англійська мова. Структура викладання зазначених шкільних 
дисциплін у полі особистісно орієнтованої педагогіки охоплює такі 
аспекти:  
естетично-моральні й емоційно-художні (формування сфери 

моральних та естетичних цінностей); 
евристичні (розвиток творчих здібностей);  
прикладні (формування дієво-практичної сфери навчання, тобто 

опанування іноземної мови, збагачення усного експресивного мовлення і 
підвищення рівня літературного розвитку як ознаки освіченості 
особистості);  

                                           
1 Дичківська І.М. Інноваційні педагогічні технології. – К.: Академвидав, 2004. – С. 76.  
2 Аткинсон Р. Человеческая память в процессе обучения. Пер. с англ. / Общ. ред. Ю.М. 

Забродина, Б.Ф.Ломова. – М.: Прогресс, 1980. – 528 с.  
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індивідуальний (спонукання до саморозвитку, формування 
внутрішньоособистісної мотивації навчальної діяльності).  

В основу створення цієї технології покладені концептуальні 
положення психологів та психолінгвістів, зокрема зарубіжних1, 
українських2, а також українських новаторів3 та ін. 

У розробці інтеграційної технології ми орієнтувалися на загальні 
параметри педагогічних технологій. 

Інтеграційна технологія роботи з текстом ліричного твору 
віршової форми з використанням мови оригіналу 

Структура роботи над текстом 
Структура роботи складається з 4-х обумовлених методикою 

етапів.  
І етап – перше ознайомлення з текстом і його розуміння у 

загальних рисах.  
ІІ етап – практична робота над текстом.  
ІІІ етап – перевірка знань репродуктивного характеру.  
ІV етап – рефлексії творчої особистості.  
І і ІІ етапи роботи спираються на зв’язки суб’єкт-об’єктного 

характеру. Суб’єктом діяльності виступає вчитель, роль об’єкта 
виконує учень з притаманними йому особливостями вікового та 
літературного розвитку, рівнем знань з іноземної мови, особливостями 
типу пам’яті, сформованою (несформованою) мотивацією діяльності. 
На ІІІ і ІV етапах установлюється зворотний (двоканальний) зв’язок, 
що має об’єкт-суб’єктний характер, у ході якого в навчальному 
процесі учень виявляє здатність або до репродукування отриманих 
знань, або до творчого осмислення й самостійного відтворення 
матеріалу. 

І етап. Ознайомлення з текстом, підготовка до його аналізу  
Принципово важливим елементом нової технології є первинне 

ознайомлення з текстом рідною, а не іноземною мовою (на відміну від 
методики навчання іноземної мови), для чого пропонується 
застосовувати послідовно такі прийоми, як:  
прослуховування твору рідною (українською) або 

близькоспорідненою (російською) мовою; 
емоційна хвилинка; 
читання тексту мовчки (“очима”, “про себе”); 
прослуховування твору мовою оригіналу у виконанні носія мови або 

вчителя, або попередньо підготовленого учня; 

                                           
1 Леонтьев А.А. Психолингвистика. – Л.: Наука, Ленингр. отд-ние, 1967. – 118 с.; 

Леонтьев А.А. Языкознание и психология. – М., 1997.; Леонтьев А.А. Основы 
психолингвистики. – М.: Смисл, 2003. – 218 с.; Леонтьев А.А. Психолингвистика за 
рубежом. – М., 1972; Леонтьев В.Г. Психологические механизмы  мотивации учебной 
деятельности: Учебн. пособие. – Новосибирск: НГПИ, 1987. – 89 с.  

2 Пальчевський С.С. Сугестопедагогіка. – Рівне: Рівненський державний гуманітарний 
університет, 2000. – 394 с.; Сугестопедія. Методичні вказівки Укл. / Г.М.Дубчак. – 
Чернівці: Рута, 2003. – 24 с.  

3 Підласий І.П. Практична педагогіка або три технології. – К.: Слово, 2004.  
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емоційна хвилинка;  
бесіда з метою виявлення загального розуміння тексту; 
словникова робота; 
дослівний переклад, усне створення підрядника тексту.  
ІІ етап. Практична робота з текстом  
Практична робота над текстом полягає в послідовному застосуванні 

прийомів компаративного аналізу.  Аналіз полягає, по-перше, у 
визначенні відмінностей у лексичному складі твору мовою оригіналу 
та в перекладах, по-друге, в зіставленні назви, теми та ідеї творів, по-
третє, в порівнянні зображально-виражальних засобів створення 
ключових образів, розгляді лінгвістичного аспекту твору, привертанні 
уваги учнів до особливостей граматики англійської мови та до 
розмаїття способів перекладу граматичних синтагм (граматичних 
зв’язок) на рідну мову. Завдяки застосуванню цих прийомів 
відбувається пропедевтичне ознайомлення учнів з основами теорії 
перекладу. 

Прийом вибіркового читання спонукає учнів кілька разів прочитати 
текст і глибше усвідомити його зміст у порівнянні з первинним 
ознайомленням.  

З метою оптимізації навчального процесу і створення ситуації 
успіху учням даються такі завдання:  
прочитати на пам’ять вислови або рядки, які їм найбільше 

сподобалися рідною та англійською мовами (якщо в класі учні сидять у 
кілька рядів, доцільніше давати завдання за рядами, не порушуючи 
принципу єдності мови в певному часі);  

прочитати на пам’ять граматичні зв’язки на правила, що їх учні 
вивчали на заняттях з англійської мови;  

читати текст за обумовленими композицією твору частинами 
(строфами, катренами, рядками і т. д.) англійською мовою; 

виразно прочитати весь твір мовою оригіналу.  
Для створення ситуації успіху в свідомості учнів можна 

використовувати такі варіанти ключових слів та фраз: “Ви вже багато 
знаєте на пам’ять із цього твору…”, “Мабуть, ви вже знаєте на пам’ять 
приклади вживання граматичних правил у цьому тексті і зможете 
використати їх на заняттях з англійської мови…”, “Уявіть собі, як 
здивуються ваші батьки (або друзі), коли ви скажете, що знаєте сонети 
Шекспіра (вірші Байрона, Бернса, Лонгфелло і т. д.) англійською 
мовою на пам’ять!”, “Пригадайте слова В.Коротича про те, що вірш 
Волта Вітмена знає в Америці кожен школяр, а ви його знаєте на 
пам’ять й англійською, й українською (російською) мовами!”  

ІІІ етап. Аналіз ліричного твору віршової форми  
Аналіз поетичного тексту включає такі завдання: 
сформулювати тему та ідею твору;  
виявити особливості композиції, тези та антитези;  
знайти та ідентифікувати зображально-виражальні засоби (епітети, 

гіперболи, порівняння, протиставлення, метафори), пояснити їх роль у 
створенні ідейно-художнього змісту твору;  
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визначити особливості мови як засобу створення ідейного змісту та 
образу ліричного героя або як особливість авторської манери; 

сформулювати власне сприйняття твору,  аргументувати судження.  
Психолог О.Леонтьєв, для узагальнення понять “ритм”, “рима”, 

“строфіка”, “фоніка”, “поетичний синтаксис”, які, власне, є 
елементами оперування для аналізу поетичного твору, вживає термін 
“поетехніка”1. Ми не вводимо цей термін у практику шкільного 
аналізу, однак орієнтуємося саме на нього. 

Порядок виконання аналізу ліричного твору віршової форми, тобто 
його алгоритм має бути довільним. Це залежить від вибору учня, 
зумовленого  його умовною належністю до раціонального або до 
ірраціонального типу особистості. Учні умовно раціонального типу 
виконують аналіз твору за запропонованою схемою. Учні умовно 
ірраціонального типу починають аналізувати твір із повідомлення про 
власне його сприйняття. Психолого-педагогічні засади особистісно 
орієнтованої освіти вимагають поважного ставлення до індивідуальних 
особливостей кожного учня під час сприйняття та аналізу твору. 
ІV етап. Перевірка отриманих знань і набутих умінь  
Перевірка включає комплекс видів робіт: 
фронтальне опитування полілогічного характеру за такою схемою:  
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
різноманітні аналітичні завдання з обов’язковим використанням 

елементів компаративного аналізу. Відповідь монологічного характеру 
надається за схемою:                                               учитель 

 
учень                    текст 

 
виразне читання твору англійською мовою і читання на пам’ять 

рідною мовою;  
письмові роботи: твір або відгук з елементами компаративного 

аналізу вірша, багаторівневе тестування.  
Залучення до творчості  
Творчі завдання включають такі види робіт: 
самостійно виконані завдання пошукового характеру;  

                                           
1 Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М.: Смисл, 2003. – С. 201. 
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“захист” самостійно підготовлених рефератів за самостійно 
дібраним списком літератури; 

усні повідомлення фонового характеру за тематикою заняття;  
ґрунтовний аналіз одного або кількох творів зазначеного автора, де 

висловлюються самостійні думки, наводяться самостійно підібрані 
аргументи; 

створення власної поетичної версії твору; 
читання вірша на пам’ять англійською і рідною мовою.  

 
 
 

Голос Г.А. (Біла Церква) 
 

ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД  
НАВЧАННЯ ІНШОМОВНОГО МОВЛЕННЯ  

В АГРАРНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ  
ЗАКЛАДАХ  

 
У статті розглянуто новітню політику вищих аграрних закладів 

країн ЄС у сфері мовної підготовки. Автор розглядає структуру 
навчальної програми з англійської мови Вищої аграрної школи Монпельє 
(Франція) та дистанційну форму навчання «eTandem», яка 
пропонується Центром вивчення іноземних мов при університеті 
ім. Ю.Лібіха (Німеччина). 

 
Входження української вищої освіти в європейський освітній простір 

є важливою і багато в чому вирішальною складовою загального процесу 
європейської інтеграції України. 

В умовах інтеграційних процесів, що відбуваються в Україні, 
об’єктивно виникла потреба у вивченні західноєвропейського досвіду 
мовної підготовки фахівців аграрної галузі: створення варіативних 
навчальних планів; реалізація нового змісту і технологій навчання 
іноземних мов.  

Порівняльно-педагогічне дослідження мовної освіти  в аграрних ВНЗ 
країн Західної Європи може стати підґрунтям для нової культури 
управління освітніми ресурсами у мовній підготовці фахівців аграрної 
спеціальності. 

Сфера мовної освіти в Європі зазнає глибоких змін – оновлюються 
всі ланки її національних систем, модернізуються зміст і методи 
професійної підготовки студентів-аграріїв. Можна стверджувати, що за 
900-річну історію університетів роль мовної освіти ніколи не відігравала 
такої значної ролі, як тепер.  

За останні роки проводяться численні семінари та колоквіуми, на 
яких обговорюються питання змісту мовних курсів, методики 
викладання, удосконалення підготовки самих викладачів. У 1990 р. 
вступила в дію прийнята радою міністрів ЄС програма «Лінгва», 
спрямована на стимулювання вивчення іноземних мов. Чергова 
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конференція міністрів освіти європейських країн, що мала місце у 
Норвергії (1997 р.), ухвалила проект «Вивчення іноземних мов і 
формування європейської громадськості» та рекомендувала назвати 
2001 р. «Європейським роком мови». 

Соціологічне дослідження 2004 р. виявило, що 53% населення країн 
Західної Європи розмовляють однією іноземною мовою, а 26% – двома1.  

Зростання впливу і значення сучасних мов на початку ХХ ст. стали 
проявом історичної тенденції розширення, модернізації та 
диверсифікації у змісті освіти, у навчальних програмах вищих 
навчальних закладів. 

Основоположні складові сучасної мовної політики на європейському 
континенті з урахуванням національних інтересів окреслено в 
документах комітету міністрів Ради Європи (Резолюція (69) 2 з 
інтенсифікації навчання сучасних мов, Рекомендація (82) 18 із сучасних 
мов, Рекомендація (98) 6 про сучасні мови тощо), де зазначено, що 
оволодіння сучасними мовами забезпечує джерело взаємного 
збагачення, взаєморозуміння і співробітництва, сприяє спілкуванню і 
взаємодії, відкриває можливості персональної мобільності, 
працевлаштування, освіти та доступу до інформації2.  

Новітня політика вищих аграрних закладів країн ЄС у сфері мовної 
підготовки орієнтує студентів на багатомовність і є надзвичайно 
прогресивною, оскільки активно запозичує інноваційні форми та методи 
організації навчання з інших систем. Це дає можливість залучити 
додаткові інвестиції та сприяє посиленню міжкультурного діалогу. 
Іншомовна підготовка розглядається в якості пріоритетного напряму в 
галузі культури та загальноєвропейської інтеграції.  

Аграрні університети Європи пропонують спектр навчально-
практичних, спеціалізованих мовних програм: підготовчі, поствступні, 
позапрограмові літні курси вивчення іноземних мов; короткострокові 
повторювальні курси у міжсеместровий період; спецкурси для студентів-
іноземців, інтенсив-курси, дистанційне навчання тощо3. 

Зміст мовної освіти ґрунтується на принципах фундаменталізації, 
полікультурності, прогностичності. Модульне навчання в процесі 
вивчення ІМ сприяє реалізації принципів індивідуалізації та 
диференціації навчання, посиленню уваги до самостійної роботи 
студентів.  

Проаналізуємо структурні відношення, зміст навчальних елементів, 
педагогічні технології, що застосовуються під час викладання/навчання 
іноземної мови інженерів-агрономів Вищої аграрної школи Монпельє4. 

                                           
1 Павловський К. Трансформації вищої освіти в ХХІ столітті: польський погляд. – К.: 

Навч.-метод. центр «Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні», 2005. – 
230 с.  

2 EU Commission, Key Data on Education in Europe 2002 // http: // 
www.eurydice.org/eurobase. 

3 Филипповец  Л.Ф. Обучение за рубежом. Англоязычные страны – М.: АСТ: Восток – 
Запад, 2006. – 294 с.  

4 http:// www.agro-montpellier.fr. 
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Курс іноземної мови включає вивчення англійської та другої сучасної 
мови. Іноземна мова вивчається як загальноосвітній предмет, 
передбачений державним навчальним планом. Навчання триває з 5 до 8 
семестру. Проте студенти з високим рівнем володіння англійської мови 
можуть скласти іспит вже наприкінці 6 семестру. 

Структура навчальної програми з англійської мови побудована з 
урахуванням «Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти» та 
визначає коло вимог, які студент має виконати на кінець курсу.  

Мета програми мовної підготовки включає практичне оволодіння 
студентами навичками усного та писемного мовлення на рівні В2.   

Предметно-тематичний та мовний матеріал охоплює сфери 
спеціального спілкування. Студенти вивчають науковий та технічний 
глосарій, необхідний в майбутній професійній діяльності. У кінці курсу 
студенти складають іспит (TOEIC=750) з метою перевірки і контролю 
усного/писемного розуміння та граматики. В ході  навчання ІМ викладач 
проводить моніторинг знань та вмінь студентів говорити/писати через 
поточне оцінювання. 

Перед початком навчального процесу проводиться тестування з 
метою визначення у студента рівня знань, умінь та навичок з іноземної 
мови. Навчання проводиться у групах (8 груп по 17 студентів у кожній) і 
триває дві години на тиждень. Невстигаючі студенти відвідують 
додаткову годину занять у невеликих групах.  

Перший рік навчання починається для всіх груп з рівня В1. На цьому 
етапі основна увага приділяється автоматизації навичок та вмінь усного 
мовлення, вдосконаленню та поглибленню сформованих у школі (ліцеї) 
граматичних навичок з метою проходження студентами тесту (TOEIC) у 
кінці року. Зазначимо, що TOEIC – всесвітньо визнана кваліфікація 
серед роботодавців. У випадку незадовільної оцінки з тесту (рівень 
володіння у кінці першого року недостатній), студенту пропонують 
пройти мовні курси в літній школі однієї з англомовних країн. При 
цьому Агро Монпельє забезпечує фінансування студента в цій школі для 
проходження регулярних занять.  

Посилена увага приділяється самостійній роботі. Студенти 
забезпечуються навчальними матеріалами та можуть використовувати 
мовну лабораторію в позаурочний час.  

Викладач сам добирає літературу, яку він рекомендує студентам для 
полегшення та прискорення вивчення навчального курсу, залежно від 
форм та методів роботи із студентами, які він використовує у 
навчальному процесі.    

Підготовка до TOEIC включає різні види роботи: слухання, читання, 
робота з граматичними вправами (навчальна література, диски), 
тематичні роботи (employment, the workplace, communication, travel, 
technology, innovation, finance, marketing, advertising etc.). 

Формування пізнавальної активності та комунікативних навичок у 
студентів у ході практичних завдань відбувається через інтерактивні 
види діяльності. Сюди входять зустрічі з американськими студентами, 
дискусії, медіа-проекти. На нашу думку, цікавими за формою є наукові 
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дебати та медіа-проекти. Наукові дебати (відводиться 3 практичні 
заняття) заохочують студентів до читання та реферування науково-
технічної літератури, підготовки до аргументації своєї точки зору. 
Студенти готуються в групах по чотири особи і представляють 
(захищають) роботу перед викладачами-науковцями. Медіа-проекти 
проводяться рідко через обмаль часу. Виконуючи медіа-проект, студенти 
готують (як правило відзнімають) новини на певну тематику.    

Навчання другої іноземної мови триває 2 роки по півтори години на 
тиждень. Структура навчальної програми подібна до навчальної 
програми англійської мови. Загальна мета цього курсу – сприяти 
вивченню ІМ для культурного збагачення та професійної діяльності. 
Студенти обирають другу іноземну мову (іспанська, німецька, 
китайська, російська) відповідно до своїх кар’єрних планів та вподобань. 
Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (рівень А1). У кінці 
курсу студенти складають іспит із занесенням оцінки (рівня володіння) у 
додаток до диплома.   

На відміну від французьких аграрних закладів, у вищих навчальних 
закладах Німеччини вивчення іноземної мови як загальноосвітнього 
предмета студентами-аграріями не передбачено навчальним планом. Це 
пояснюється тим, що лише великі відділення (Economics/Bussiness) з 
потужною фінансовою підтримкою можуть запропонувати студентам 
проходження курсу іноземних мов із зазначенням результату у дипломі 
(наприклад, курс Business English).  

Зараз німецькі університети запроваджують обов’язкове 
проходження студентами-аграріями стажування за кордоном, що триває 
не менше одного семестру. Це  вимагає від студентів адекватної мовної 
підготовки. Тому при університетах організовують Центри іноземних 
мов.     

Навчання на цих курсах зорієнтоване на практичне оволодіння 
студентами навичок усного/письмового мовлення, підготовку до 
складання тестів на здобуття сертифікату (Cambridge, TestDaf , TOEFL 
та ін.). Курс не охоплює предметно-тематичний та мовний матеріал 
сфери спеціального спілкування агрономів, оскільки групи складаються 
зі студентів змішаних факультетів.  

Університет ім.Ю.Лібіха (м.Гіссен), окрім Центру іноземних мов, 
пропонує студентам-аграріям дистанційну форму навчання «eTandem»1. 
Цей метод навчання активно досліджується та успішно впроваджується з 
1994 р. більш ніж у 30 європейських університетах та навчальних 
закладах. 

В ході організації навчання іноземної мови (німецької, англійської, 
французької, польської, португальської, іспанської, російської, грецької) 
медіа-засобами, студенти оволодівають практичними знаннями, 
уміннями та навичками іншомовного мовлення.  

                                           
1 http:// www.uni-giessen.de. 
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Безпосередньо від вибору медіа-засобів (телефон, пошта, 
відеоконференція, СМС, факс) залежить успішність процесу навчання 
ІМ. Комбінування різних видів медіа допомагає прискорити процес 
навчання. Наприклад, студент надсилає електронного листа з 
відповіддю, а корекційна робота проводиться з партнером по телефону. 
Засоби телефонного зв’язку, відеоконференції можуть застосовуватись 
студентами для вдосконалення усних навичок (слухання/говоріння). Для 
навчання письма, а також поглиблення граматичних знань ідеальним є 
використання електронної пошти чи факсу, оскільки текстові завдання 
залишаються візуально доступними і студент має час для детального 
опрацювання навчального матеріалу з довідковою літературою.  

Тематика уроків охоплює обговорення поточних подій, інтересів, 
виправлення помилок партнера, поради щодо вдосконалення навичок 
перекладу тощо. Кожному учаснику відводиться 50% навчального часу.  

Важливою частиною у «eTandem» є визначення самими студентами 
цілей курсу навчання. Загальні цілі включають практичне застосування 
та вдосконалення студентами знань, умінь та навичок іншомовного 
мовлення. До спеціальних цілей належить підготовка до складання 
іспитів з TestDaf, TOEFL, навчання ІМ у професійному контексті. Також 
існує консультативний центр «eTandem», де викладач надає 
рекомендації щодо організації процесу навчання. На сайті «eTandem» 
викладачі рекомендують: 1) як зробити перший крок щодо знайомства з 
партнером. Наприклад: «Hello Carmen, I have just received your address 
and I am looking forward to our eTandem work together – I will write more 
the day after tomorrow. Take care. Carol»; 2) пропозиції та ідеї для 
практичних вправ; 3) яку технічну інформацію (телефон, номер факсу, 
адреса) слід зазначити у листі; 4) який відсоток часу відводиться 
кожному з партнерів; 5) який матеріал слід враховувати відносно рівня 
майстерності ІМ свого партнера та ін.     

Позитивними сторонами використання студентами-аграріями 
дистанційного методу навчання «eTandem» у ході вивчення іноземної 
мови є співпраця на міжкультурному рівні та забезпечення автономії 
студентів, що відповідає принципам безперервної освіти. 
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Стрілецька С.В. (Біла Церква) 

 
ДО ПИТАННЯ НАВЧАННЯ  

АНГЛІЙСЬКОГО ПИСЬМА УКРАЇНСЬКИХ  
ШКОЛЯРІВ З ТРУДНОЩАМИ У НАВЧАННІ 

 
У статті досліджуються проблеми навчання англійського письма 

українських школярів з труднощами у навчанні. Автор переконаний, що 
основним методом навчання англійського письма в США і в 
неангломовних країнах, у тому числі в Україні, залишається метод цілих 
слів, в основі якого покладено навчання орфографії. 

 
За останні роки значна увага в педагогічно орієнтованих наукових 

дослідженнях приділяється порушенням, що виявляються у суттєвій 
недостатності оволодіння шкільними навичками у певної категорії учнів. 
Такі учні в українській і російській педагогічно орієнтованій літературі 
називаються “нестандартними”, “проблемними”, “важкими”, 
“невстигаючими” або такими, які мають “початковий рівень навчальних 
досягнень”1. Для виділення учнів, які мають труднощі у засвоєнні тих чи 
інших предметів, американські вчені використовують термін “learning 
disabilities” (укр. “труднощі/розлади у навчанні”)2.  

Серед групи порушень оволодінням шкільними навичками в науковій 
літературі всіх шкіл усе виразніше виділяється проблема дисграфії 
(“dysgraphia” від грецьк. δυς – префікс, що означає утруднення, 
порушення, і γράφω – пишу). 

Питанню педагогічної корекції дисграфічних помилок письма в 
рідній мові присвячено багато наукових праць3. Проблема педагогічної 
корекції дисграфічних помилок англійського письма при навчанні 
англійської мови як іноземної в школах України не вивчалася і ставиться 
вперше.  

                                           
1 У зв’язку з переходом на нову систему оцінювання знань учнів у сучасній українській 

педагогічній літературі термін “невстигаючій учень”, тобто такий, що отримує оцінки “2” і 
“1”, не використовується, але цілком відповідає новому терміну – “учень з початковим 
рівнем навчальних досягнень” // Стрілецька С.В. Дисграфія як наслідок порушення 
мовленнєвого розвитку // Освіта XXI століття (Матеріали науково-практичної 
конференції). – Біла Церква: БДАУ, 2006. – С. 133.  

2 Cavey D.W. Dysgraphia. Why Johny Can’t Write: A Handbook for Teachers and Parents. – 
Austin, Texis: An International Publisher PRO-ED, 2000. – Р. 1–2; Gerber M.M., Hall R.J. 
Information processing approaches in studying spelling deficiencies // Journal of Learning 
Disabilities. – 1987. – № 20. – P. 34-42; Gettinger M. Desinging spelling for LD children: An 
emphasis on unit size, distributed practice and training for transfer // Journal of Special 
Education. – 1982. – № 16. – P. 439-448. 

3 Стрілецька С.В. Дисграфія в школі: Педагогічні засоби і методичні вправи корекції 
англійського письма: Монографія. – Біла Церква: БДАУ, 2004. – С. 9-16; Cavey D.W. 
Dysgraphia. Why Johny Can’t Write: A Handbook for Teachers and Parents. – Austin, Texis: An 
International Publisher PRO-ED, 2000. - 84 p.; Flesh R. Why Johny Can’t Read and What Can 
you Do about It. – New York: Perenial Library, 1986. – 222 p.; Regina G. Richards The Writing 
Dilemma: Understanding Dysgraphia. – RET Centre Press, 1998. – 64 p.  
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Оскільки об’єктом нашого дослідження є дисграфічні помилки 
англійського письма в українських школярів, розглянемо питання про 
те, як науковці різних шкіл підходять до вирішення проблеми навчання 
англійського письма в учнів з труднощами у навчанні, з дисграфією 
зокрема. 

Сучасна американська наукова традиція термінологічно не виділяє 
дисграфію, а розглядає труднощі письма і читання разом, 
використовуючи термін „дислексія” (“dyslexia” від грецьк. δυς – префікс, 
що означає утруднення, порушення, і λέξις – слово), що означає часткову 
неспроможність читати і розуміти прочитане1. Таким чином, 
порушенням письма відводиться другорядна роль. У той же час деякі 
американські автори використовують термін „дисграфія” (“dysgraphia” 
від грецьк. δυς – префікс, що означає утруднення, порушення, і γράφω – 
пишу) як форми аграфії, тобто повної нездібності писати, яку можна 
спостерігати у дітей шкільного віку2. 

Слід зазначити, що англійська мова – це мова, у якій домінує 
традиційний принцип письма, коли орфографічні форми є традиційно 
закріпленими й відображають зниклі норми вимови. Основним методом 
навчання письма англомовної школи є метод цілих слів (англ. “the 
whole-word method) або американський метод. В його основі лежить 
глобальне запам’ятовування слів на початковому етапі (працює зоровий 
аналізатор), перехід до аналітико-синтетичної стратегії на другому етапі 
(працює слуховий аналізатор), а на більш високому рівні – повернення 
до глобального відтворення образу слова (працює зоровий аналізатор). 
На такій основі в англомовних країнах побудовано навчання письма і в 
учнів з розладами у навчанні, з дисграфією зокрема3. 

Так, на ефективність використання візуальних прийомів при навчанні 
англійського письма “Look, Cover, Write and Check” (укр. „Подивись, 
запам’ятай, напиши і перевір”) вказують L. Bradley (1981), A.R. Frank, 
D.P. Wacker, T.Z. Keith, T.K. Sagen (1987), K.R. Harris, S. Graham, S. 
Freeman (1998)4. Численні рекомендації з питань  навчання англійської 
орфографії (англ. “spelling”) надають Karen R. Harris, Steve Graham, Jerry 
Zutell, J. Richard Gentry (1995), Lynn Larsen (2001)5.   

Цікавою, на нашу думку, є теорія R. Flesh (1986)  про те, що навчання 
читання і письма слід здійснювати одночасно, при цьому основна робота 

                                           
1 Cavey D.W. Dysgraphia. Why Johny Can’t Write: A Handbook for Teachers and Parents. – 

Austin, Texis: An International Publisher PRO-ED, 2000. – Р. 72.; Sally Shaywitz, M.D. 
Overcoming Dyslexia. – New York: Alfred A. Knopf, Publisher, 2004. – Р. 132.  

2 Cavey D.W. Dysgraphia. Why Johny Can’t Write: A Handbook for Teachers and Parents. – 
Austin, Texis: An International Publisher PRO-ED, 2000. – Р. 72. 

3 Стрілецька С.В. Дисграфія в школі: Педагогічні засоби і методичні вправи корекції 
англійського письма: Монографія. – Біла Церква: БДАУ, 2004. – С. 13.  

4 Там само. – С. 13–14. 
5 Karen R. Harris, Steve Graham, Jerry Zutell, J. Richard Gentry  Spell it - write! My steps 

to Super  Spelling (Grade 4). – Zaner-Bloser, Inc. Columbus, Ohio, USA, 1995. – 180 p.  
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має бути спрямована на навчання акустичного методу (англ. “phonic 
method”)1. R. Flesh пропонує п’ять етапів навчання читання і письма: 

1-й етап: навчання п’яти коротких голосних звуків, що передають 
літери a, e, i, o, u і всі приголосних звуків, що передаються на письмі 
однією літерою. 

2-й етап: навчання приголосних звуків і комбінацій приголосних 
звуків, що передаються на письмі двома або трьома літерами. 

3-й етап: навчання голосних звуків та комбінацій голосних звуків, що 
передаються на письмі двома або трьома літерами. 

4-й етап: навчання п’яти довгих голосних звуків. 
5-й етап: навчання виняткам (англ. “irregular spelling”)2. 
На 1-му етапі учнів навчають п’яти  коротких голосних звуків, що 

передають літери a, e, i, o,u,  і сімнадцяти приголосних звуків, що 
передаються на письмі однією літерою: b, d, f, g, h, j, l, m, n, p, r, s, t, v, w, 
y, z.  Учнів також навчають звуку /g/, що передає літера g (girl), звуку /s/, 
що передає буквосполучення ss та звуку /j/, що передає літера y (yes, yet, 
yesterday). Після того, як учні навчилися читати і писати слова типу pup, 
Sam, him, Bill, Pad, run, bib, tub, web, Ted, учням слід ввести ще один 
приголосний звук – звук /k/, що передає літера k. Необхідно пояснити 
учням, що перед літерами a, o та u  цей звук передається літерою c, але 
перед літерами e та i він перадається літерою c; після короткого 
голосного звука звук /k/ зазвичай передається буквосполученням ck. 

2-й етап являє собою навчання учнів комбінацій приголосних звуків, 
що передаються на письмі двома або трьома літерами. На даному етапі 
навчання слід розпочати з комбінацій з двох літер у кінці слів: ft  (lift);  lk 
(milk); lm (elm); lp (help); lt ( belt); mp (lamp); nd (hand); nt (tent); pt (kept); 
sk (desk); sp (lisp); st (nest). Учням слід пояснити правила читання літери 
s в кінці слів: після приголосних f, k, p  та літери t вона передає звук /s/, а 
в решта випадках – звук  /z/.  

Наступний крок передбачає навчання учнів комбінацій літер у кінці 
слова: ng  (ring),  nk (pink), x (fox), sh (fish), а також на початку слів: bl 
(blink);, br (brag) ;cl (clash); cr (crack); dr (drink); fl (flag); fr ( frog); fl 
(glad); gr (grab); pl (plug); pr (press); sc (scamp); sk (skip); sl (sled); sm 
(smack); sn ( snap); sp (spill); st (stamp);  sw (swim); tr (trip); tw (twin). 

Після цього учням слід пояснити читання комбінацій літер scr 
(scrap); shr (shrimp); spl (splash); spr (spring); str (stretch), а також 
комбінацій літер на початку слів: qu  (quack); wh (whiff); th (that); th 

                                           
1 У своєму дослідженні R. Flesh протиставляє терміни „фонетика” (англ. “phonetics”) і 

„акустика” (англ. phonics”). Термін „фонетика” описується автором як наука про звуки 
мовлення, вивчення якої означає вивчення фонетичного алфавіту, транскрипційних 
значків, технічних турмінів та багато інших наукових прийомів; акустика як наука не 
передбачає використання будь-яких спеціальних символів або спеціальної термінології, це 
„спростована фонетика для навчання читання і письма” (англ. “simplified phonetics for 
teaching reading and writing”) // Flesh R. Why Johny Can’t Read and What Can you Do about It. 
– New York: Perenial Library, 1986. – Р. 22-42.  

2 Flesh R. Why Johny Can’t Read and What Can you Do about It. – New York: Perenial 
Library, 1986. – Р. 27-32. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІІ 
 

 254

(thick). Слід звернути увагу учнів на те, що звук /t∫/ передає 
буквосполучення ch  на початку слова, тоді як у кінці слова цей звук 
передається буквосполученням tch. 

Автор зауважує, що в англійській мові існує певна кількість 
двоскладових слів, читанню яким слід навчити на даному етапі, 
наприклад: basket, redskin, frosting, lemon, napkin, rabbit, chicken, locket, 
wicket, robin  та інші.  

3-й етап передбачає навчати учнів голосних звуків та комбінацій 
голосних звуків, що передаються на письмі двома літерами.  

Перш за все, слід звернути увагу на буквосполучення ee  та ea,  які 
читаються як  / i:/  (sheep, meal), а також на  слова, що однаково звучать, 
але по різному пишуться і відповідно мають різні значення (meet – meat; 
feet – feat; see – sea; flee – flea). На даному етапі слід сказати учням про 
слова, що римуються з ee, але пишуться з однією літерою  e (e – be, he, 
me, she, we). 

Далі автор пропонує навчати учнів читати буквосполучення  oo,  що 
може передавати короткий звук /u/ (book),  і  довгий звук /u:/ (spoon, 
moon).  Наступний крок передбачає  навчання учнів читати 
буквосполучення ah  (car, park, lark),  or (lord, ford, born), er, ir, ur  (her, 
bird, hurt); oi, oy (oil, boil, toy, boy); ou (house, cow), а також 
буквосполучення  (all, alt, hall, salt, talk). Слід пояснити учням, що 
буквосполучення ai, як правило, пишеться в середині слова, а 
буквосполучення ay – у кінці слова, а також звернути увагу учнів на 
незначну відмінність у читанні буквосполучення ai,  що закінчується на  
r (air, pair, fair).   

Заслуговують на увагу літера   y і  буквосполучення  ie, що передають 
звук / ai/   в словах  pie, dry, my, shy.  Слід також звернути увагу на 
читання слів mind, kind, bind, mild, wild, на читання буквосполучення  oa  
(boat), oe  (toe), ow (blow), а також на читання літери  o  (go, so, no). На 
цьому етапі учнів навчають читати слова old, hold, sold, bolt, colt,  
буквосполучення ew (new)  і буквосполучення  ue (true, blue).  Слід 
звернути увагу і на пари слів, наприклад:  flew – flue, dew – due. 

Автор акцентує увагу на тому, що відтепер учні можуть читати і 
писати не тільки односкладові, а й двоскладові слова, наприклад:  
oatmeal, mailbox, swallow, sheepish, murmuring, sunbeam, untrue, leapfrog, 
murderer, bamboo, cartoon, grandfather, hamburger, restlessness, flamingo, 
kangaroo, curlicue, Easter bonnet.  

На 4-му етапі учнів навчають читати і писати слова з п’ятьма 
довгими голосними  звуками /еі/, /і:/, /аі/, /оu/, /ju;/, що передають літери 
a, e, i, o, u.  Автор пропонує навчити читати і писати слова з цими 
літерами шляхом додавання до слова німої літери е, наприклад:  fad – 
fade, pet – Pete, pin – pine, rob – robe, cut – cute. Слід  звернути увагу 
учнів на те, що німа літера e примушує читати голосну в слові як в 
алфавіті.  

Далі слід навчати учнів читати і писати літеру  y  як  у словах lady, 
rainy, handy.  Слід також звернути увагу учнів на те, що після короткого 
голосного звука має місце правило подвоєння приголосної (nutty, sunny, 
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foggy).  Слід пояснити учням правило утворення множини іменників, що 
закінчуються на y (lady – ladies, body – bodies), а також  утворення 
вищого і найвищого ступенів порівнянь прикметників (lazy-lazier-laziest)  
та прислівника lazily. 

Нарешті, слід навчити учнів читати і писати буквосполучення  ce  
(rice), ge (age), se (cheese), th (loathe).  Автор пропонує надати учням 
приклади пар слів (pack – pace, hug – huge, bath – bathe), а також 
приклади читання буквосполучення  dge (badge, hedge).   

На 5-му етапі учнів необхідно навчити  читати і писати слова з 
буквосполученнями ight, ought,  німою літерою  k (knife), німою літерою  
w (write),  німою літерою  t (whistle),  німою літерою l (calf), німою 
літерою  g (gnu), а також слова head – bread, word – worm, chief – thief, 
break – steak. Решту слів, на думку автора, учні прочитають і напишуть 
автоматично, тому що відтепер вони навчені читати все.  

Зауважимо, що акустичний метод навчання англійського письма 
R. Flesh зазнав серйозної критики англомовних науковців. Так, 
наприклад, G. Green доводить, що хоча застосування акустичних засобів 
може мати місце при навчанні правопису, не слід покладатися на них як 
на основний підхід при навчанні письма з розладами у навчанні. 
Причиною, по-перше, є наявність в англійській мові слів, які однаково 
вимовляються, але мають відмінні значення і правопис (наприклад, 
“meat” – “meet”). По-друге, три з чотирьох слів в англійській мові 
пишуться не так, як вимовляються.  По-третє, німі літери складають 
основну причину помилок (наприклад, “castle” / ka:sl /.  Учні мають 
знати, як застосувати акустичні засоби при навчанні письма за певною 
системою та як ця система застосовується до загальних законів щодо 
нових слів і винятків в англійській мові. Однак акустичний підхід не має 
бути основним підходом, що використовується при навчанні письма, і це 
особливо стосується дітей з розладами навчання1. 

Як результат такого підходу, акустичний метод навчання 
англійського письма R. Flesh не знайшов масового практичного 
застосування в англомовних країнах.  У США, зокрема, основним 
методом навчання англійського письма залишається метод цілих слів. 
Виходячи з цього, основна увага при навчанні англійського письма в 
неангломовних країнах, у тому числі в Україні,  приділяється навчанню 
орфографії (англ. “spelling”)2.   

Нагадаємо, що основою будь-якої мови є її звукова сторона. Оскільки 
всі види мовленнєвої діяльності при навчанні англійської мови як 
іноземної базуються на звуках, то роль звукових компонентів має велике 
значення і при навчанні письма3. 

                                           
1 Стрілецька С.В. Дисграфія в школі: Педагогічні засоби і методичні вправи корекції 

англійського письма: Монографія. – Біла Церква: БДАУ, 2004. – С. 14.  
2 Там само. – С. 15–17. 
3 Методика навчання іноземних мов в середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. 

авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвит, 1999. – С. 105.  
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Здібність людини до аналізу і синтезу мовленнєвих звуків, тобто 
володіння слухом, що забезпечує сприймання фонем даної мови, у 
вітчизняній науковій літературі називається фонематичним слухом1. 
Формування і розвиток фонематичного слуху як основи свідомого 
оволодіння звуковими одиницями мовлення є складовою навчання 
фонетичного матеріалу при навчанні англійської мови як іноземної2. На 
нашу думку, від рівня розвитку фонематичного слуху, тобто від того, як 
розкрито будову звукової форми слова, буде залежати і рівень 
сформованості навичок англійського письма, особливо в учнів з 
дисграфією. Саме тому заслуговує на увагу акустичний метод навчання 
англійського письма R. Flesh (1986), що був відхилений англомовною 
школою.  

У російській та українській методиках навчання іноземних мов коло 
проблем, пов’язаних з навчанням письма, виділяється у самостійний 
розділ3. На початковому етапі традиційно пропонуються вправи на 
формування навичок техніки письма, серед яких – вправи на формування 
стійких орфографічних навичок: просте і ускладнене списування з 
підкресленням графем, з угрупуванням слів за певними ознаками, 
диктанти різних типів4. Перелік рекомендацій для попередження 
орфографічних помилок у тих, хто вивчає іноземну мову, надають 
В.І. Гатальська, О.Ю. Король (1995),  Р. Роуз (1995), С.Е. Победінська 
(1996), Т.Дж. Фітікідес (1997), А.В. Куценко (1998), С.В. Сьомова (1998), 
Л.М. Адамовська, С.А. Зайковська (1998), О.Б. Бігіч (2000), В.І. Чекаліна 
(2000)5.   

Слід зауважити, що російські науковці Г.В. Рогова, І.М. Верещагіна 
(1991) пропонують побудувати навчання англійської орфографії на 
основі  угрупування слів: слова в кожній з груп поєднуються спільністю 
графічних і звукових ознак. Вищеназвані автори виділяють п’ять груп 
слів, враховуючи при цьому, по-перше, різну орфографічну складність 
слів (наприклад, слова, що підкоряються фонетичному принципу, 
розглядаються як найлегші, а слова, в основі яких лежить історичний 
принцип написання, – найважчими), і по-друге, однотипність 
складнощів, що дає можливість поєднати в групи слова з труднощами 
одного порядку.  

                                           
1 Методика навчання іноземних мов в середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. 

авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвит, 1999. – С. 109; Стрілецька С.В. 
Дисграфія в школі: Педагогічні засоби і методичні вправи корекції англійського письма: 
Монографія. – Біла Церква: БДАУ, 2004. – С. 19-20.  

2 Методика навчання іноземних мов в середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. 
авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвит, 1999. – С. 105-112.  

3 Стрілецька С.В. Дисграфія в школі: Педагогічні засоби і методичні вправи корекції 
англійського письма: Монографія. – Біла Церква: БДАУ, 2004. – С. 14.  

4 Методика навчання іноземних мов в середніх навчальних закладах: Підручник / Кол. 
авторів під керівн. С.Ю. Ніколаєвої. – К.: Ленвит, 1999. – С. 210-214. 

5 Стрілецька С.В. Дисграфія в школі: Педагогічні засоби і методичні вправи корекції 
англійського письма: Монографія. – Біла Церква: БДАУ, 2004. – С. 15. 
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Так, до першої групи відносяться односкладові слова з закритим 
складом (наприклад, bed, not, sit), що підкоряються фонетичному 
принципу орфографії. Це найлегші з точки зору написання слова, 
оскільки число звуків і літер співпадає, що й забезпечує швидке 
встановлення графо-морфемних співвідношень. Крім того, ці слова 
значною мірою наближаються до написання слів у російській мові, де 
одному звуку, як правило, відповідає одна літера. До першої групи 
віднесені також слова типу bench, this, shut, sock , у яких один 
приголосний звук передається стійким буквосполученням приголосних: 
th, sh, ch, ck.  

Друга група включає слова з відкритим складом типу name, like, nose. 
Орфографія цих слів складніша у порівнянні з словами першої групи, 
оскільки кінцева  e  не має звукового еквівалента у слові, що 
вимовляється.  Разом з цим, наявність  тієї самої “німої” літери “e”  у 
кінці слова полегшує правопис, оскільки основна голосна має алфавітне 
звучання.    

Третю групу утворюють слова, що складаються з буквосполучення 
„голосна + r” (наприклад, arm, form, first, turn).  Правопис подібних слів 
представляє для учнів велику складність, хоча буквосполучення, що 
містять ці слова, мають однотипне звучання (завжди довгий звук у 
наголошеному складі), проте для передачі звуку а /ə:/ використовуються 
буквосполучення  ir, er, ur.  

До четвертої групи віднесені слова, що мають типові 
буквосполучення голосних ee, oo, oi, ai, ay, ei, ey, приголосних wh, wr, а 
також голосних і приголосних aw, ow, ew, al, ald. Складність написання 
слів даної групи полягає в тому, що в них немає однозначних звуко-
літерних відповідностей: буквосполучення  ea  може читатися як /і:/ - 
clean, /e/ - head, /ei/ - break, у той час ряд буквосполучень (наприклад, ai, 
ay, ei, ey) читаються одинаково - /еі/. Вищеназвані автори пропонують 
виділити ряд слів з аналогічним правописом, наприклад: house, mouse, 
blouse, out, trousers; east, meat, team; green, need, keep.  

П’яту групу складають так звані важкі слова, орфографія яких 
підкорена історичному принципу, наприклад: one, busy, answer, two, 
daughter. Оволодіння орфографією подібних слів можливе тільки на 
основі зорових уявлень при багаторазовому повторі дій і встановленні 
звуко-літерних відповідностей.  У цю групу включені також слова, що 
мають спільний корінь з російськими словами  idea, political, pensioner 
(крім найпростіших за написанням слів (club, film, sport, park), що 
розподіляються по групах відповідно до типу свого наголошеного 
складу1. 

Як бачимо, метод угрупування слів Г.В. Рогової, І.М. Верещагіної 
при навчанні англійського письма дещо співпадає з акустичним методом  
R. Flesh: науковці обох шкіл акцентують увагу на єдність графічних і 

                                           
1 Стрілецька С.В. Дисграфія в школі: Педагогічні засоби і методичні вправи корекції 

англійського письма: Монографія. – Біла Церква: БДАУ, 2004. – С. 15. 
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акустичних (звукових) ознак слів, виділяючи при цьому односкладові 
слова з закритим складом (pup, Sam, him, bed, not, sit), слова з відкритим 
складом (fade, Pete, pine, name, like, nose), буквосполучення „голосна + r” 
(car, park, lord, her, bird, arm, form), проте, навчання письма за методом R. 
Flesh, на нашу думку, є більш  послідовним і об’ємним з точки зору 
охопленого матеріалу.  

Підводячи підсумок наведеного вище аналізу, можна констатувати, 
що основним методом навчання англійського письма в США і  в 
неангломовних країнах, у тому числі в Україні, залишається метод цілих 
слів, в основі якого покладено навчання орфографії. Американські вчені 
відхиляють акустичний метод, який частково співпадає з методом 
угрупування слів за Г.В. Роговою, І.М. Верещагіною, що, на нашу думку, 
може сприяти розвитку фонематичного слуху, необхідного для навчання 
англійського письма українських школярів з труднощами у навчанні, 
зокрема з дисграфією.  

 
 
 

Пономаренко А.Ю. (Київ) 
 

ФОРМУВАННЯ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ 
В ШКОЛІ: РЕТРОСПЕКТИВИ І ПЕРСПЕКТИВИ 

 
У статті на матеріалах сучасних досліджень проаналізовано 

проблему формування мовної особистості в школі. Автор переконаний, 
що ефективність мовної освіти і її відповідність сучасним стандартам 
визначається її спроможністю дати Українській державі громадян, які 
вільно володіють державною мовою, забезпечити їх високий 
інтелектуальний розвиток, виховання духовно-емоційної сфери, 
національно-патріотичне виховання засобами мови. 

 
Рівень мовної освіти завжди був і залишається визначальним у 

характеристиці соціального розвитку суспільства загалом і кожної 
особистості зокрема. Зміна пріоритетів у сфері освіти, надання 
українській мові статусу державної, а також мовна політика в Україні – 
ці чинники зумовлюють якісно нові вимоги до вивчення української 
мови в школі. Проблема формування мовної особистості в Україні має 
певною мірою політичний характер, оскільки саме новому поколінню – 
сучасним школярам – належить майбутнє України, а зберігати надбання 
предків, утверджувати нову національну культуру, національну політику 
неможливо без досконалого знання рідної української мови, без любові 
та пошани до неї. Видатний український мовознавець О.Н.Синявський у 
своєрідному епіграфі до своєї праці «Норми української літературної 
мови» написав: «Тільки там, де сходяться мовна природа й мовна 
культура, в школі, остаточно сформується єдина всеукраїнська 
літературна мова – чиста та красна». 
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У відділі мови НДІ українознавства 1994 р. було розроблено 
навчально-виховну концепцію викладання української (державної) мови 
(автори: С.Я.Єрмоленко, Л.І.Мацько). Вона узагальнила досвід 
комунікативного підходу до вивчення української мови і наголосила на 
специфіці мовної освіти у зв’язку з державним статусом української 
мови. Нові аспекти були засвідчені у проблемі викладання української 
мови як іноземної. У названому документі вперше обґрунтовано поняття 
мовної особистості як результату навчання і виховання на 
українознавчій основі. 

Складовою формування мовної особистості є її духовне становлення 
(І.Огієнко, І.Срезневський, В.Сухомлинський, П.Юркевич), виховання 
любові й поваги до рідного слова, землі, народу, його одвічних 
цінностей та ідеалів, усвідомлення необхідності та внутрішньої потреби 
в спілкуванні й пізнанні світу засобами рідної мови. Про давність цієї 
проблеми свідчать навчання давньоруських князів, досвід навчання та 
виховання в монастирях, братських школах, Києво-Могилянській 
академії тощо. 

Вдамося до ретроспекції і проаналізуємо, в чому вбачали мету мовної 
освіти провідні українські мовознавці та методисти на початку 80-х 
років ХХ ст. І.К.Білодід у статті «Мовознавча наука і школа» 
підкреслював: «Мовне виховання в школі потребує не лише засвоєння 
граматичних правил мови, а й придбання певної суми знань про природу 
людської мови, про її роль в життєдіяльності людини, знань про 
значення мови в житті суспільства, про мови народів світу, про контакти 
між народами світу і значення мов у цій справі, про фіксування і 
збереження у мовах понять, знань і вмінь»1. В.М.Русанівський, 
аналізуючи вимоги до підручників з мови, зазначає: «Школа повинна 
виробити у кожного її випускника уміння володіти мовою і бажання далі 
оволодівати її таємницями. Ці дві навички невіддільні одна від одної. 
Мовні знання виробляються і закріплюються в суспільній практиці. Чим 
багатша ця практика, тим більша потреба в оволодінні новими словами, 
в умінні висловлювати свою думку, в мистецтві переконання словом, в 
естетичній освіті й самоосвіті. Завдання школи полягає у з’ясуванні 
механізму мови, у розкритті її функцій, у виробленні вміння помічати 
одиниці мови і свідомо користуватися ними»2. 

Мовна особистість як лінгвістична і лінгводидактична категорія нині 
перебуває у полі зору багатьох дослідників. Ю.М.Караулов розробив 
структуру, рівні мовної особистості, дав ґрунтовне визначення цьому 
поняттю. Н.П.Шумарова вивчає мовну компетенцію особистості 
(активний словник у сферах родинного, позародинно-побутового та 
професійного спілкування), Л.М.Паламар розглядає питання відбору 
лінгвістичного матеріалу на початковому етапі вивчення української 

                                           
1 Білодід І.К. Мовознавча наука і школа // Мовознавство і школа / Відп. ред. 

М.А. Жовтобрюх. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 5. 
2 Русанівський В.М. Наукові вимоги до сучасних підручників з мови // Мовознавство і 

школа / Відп. ред. М.А. Жовтобрюх. – К.: Наукова думка, 1981. – С. 203. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІІ 
 

 260

мови нефілологічною аудиторією вищих навчальних закладів, 
О.Є.Смолінська досліджує лінгводидактичні основи національно-
мовного виховання особистості засобами українського фольклору. 
Окремі питання становлення мовної особистості знаходимо у працях 
Ф.І.Буслаєва, І.К.Білодіда, О.О.Потебні, І.Я.Франка, В.В.Виноградова, 
С.Я.Єрмоленко, Л.І.Мацько, О.М.Біляєва, М.С.Вашуленка, 
М.І.Пентилюк та ін. 

К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський, М.Г.Стельмахович вказували 
на те, що національний тип мовної особистості виростає на ідеях 
української філософії, на культурному досвіді, здобутках народу, його 
морально-етичних цінностях. Отже, дуже вагомим є вплив 
культурологічного фактора. Саме цим зумовлена актуалізація 
культурологічної лінії під час вивчення рідної мови в школі. 

Як зазначає Р.С.Дружненко, мета навчання рідної мови в сучасних 
загальноосвітніх навчальних закладах полягає у формуванні мовної 
особистості, яка розвивається в етнічному середовищі, є носієм і 
транслятором культурних цінностей, активно наслідує традиції 
використання різномовних засобів у спілкуванні1. Національний 
компонент мовної особистості дає змогу розглядати мовну діяльність під 
кутом національно-культурної специфіки і враховувати 
етнопсихологічні чинники: вроджені мовні здібності, чуття мови, 
національний спосіб мислення, національна свідомість, національна 
самосвідомість, національно-мовна свідомість, несвідоме, національний 
характер, національне почуття, менталітет, національно-культурна 
мотивація. З огляду на це, формування мовних умінь і навичок учнів 
основної школи на засадах етнопедагогіки пов’язане з вивченням мови 
як оригінального феномену етносу, специфічного способу оцінювання 
ним світу, а тому сприяє оволодінню школярами національно-
культурним мовним компонентом, поглибленню етнознань та 
виробленню національного колориту їхньої мови. 

Оригінальність відтворення етносом довкілля відображається на всіх 
мовних рівнях (Н. Бабич, В. Жайворонок, В. Кононенко та ін.). 
Найбільшою мірою вона представлена в національно-культурних 
текстах, тобто таких, у межах яких має місце культурно маркована 
діяльність. Національно-культурний текст є засобом навчання рідної 
мови та формування мовної, мовленнєвої, етнокультурної 
компетентності школярів. Як зазначають дослідники, підручники з 
рідної мови містять недостатню кількість вправ українознавчого змісту. 
Мало уваги приділено роботі з національно-культурними текстами, 
спостереженню за функціонуванням у них національно орієнтованих 
мовних одиниць, відтворенню, редагуванню, створенню учнями власних 
національно-культурних текстів на пропоновану тему. 

                                           
1 Дружененко Р. С. Етнопедагогічні засади формування мовленнєвих умінь і навичок 

учнів основної школи: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – Херсон, 2005. – С. 1. 



 
Україна – освіта 

 

 261

В.Кононенко зауважує, що володіння українською мовою як 
найважливішим чинником національної самоідентифікації не лише 
забезпечує комфортне існування індивіда в соціальному просторі, а й 
сприяє виробленню загальнонародних, національно окреслених поглядів 
і переконань, визначає національний мовний тип1. Проблема набуває 
особливої ваги в утвердженні принципів української національної 
школи, коли загальногуманістичні, загальноціннісні орієнтації 
усвідомлюються як національно зумовлені з опорою на традиційні 
форми життя. 

Звернення до етнолінгвістичного матеріалу стає необхідним 
упродовж усього періоду вивчення мови; методи і форми ознайомлення з 
етнолінгвістичними даними будуть змінюватися залежно від етапу 
навчання, рівня володіння мовою, типу навчального закладу тощо. 
Засвоєння українознавчого матеріалу особливо ефективно здійснюється 
на рівні поглибленого вивчення мови, на ґрунті вже опрацьованого 
теоретичного курсу, широких фактологічних даних. Проте не менш 
суттєвим є звернення до етнолінгвістичних відомостей у процесі 
опанування мови, починаючи з дошкільного віку, за умов родинного 
виховання. 

Українознавчий підхід має оновити курс української мови, відкрити в 
ньому нові, ще не пізнані грані, ввести в навчальний обіг досі не 
використаний етнокультурний шар мовного матеріалу. 

У школах з багатонаціональним контингентом учнів доцільно 
застосовувати лінгвокультурологічний підхід у викладанні української 
мови, зокрема під час вивчення української лексики, оскільки 
національно-культурна картина світу чи не найповніше виражається на 
лексико-семантичному рівні мови. Особливу увагу слід звернути на 
формування в учнів національних спільнот соціокультурної компетенції, 
а саме:  розуміння національно-культурної специфіки мовної поведінки, 
звичаїв, правил, норм, соціальних умов, соціальних стереотипів 
українського народу, зафіксованих у мові, та вміння бачити спільне й 
відмінне у різних мовах, культурах, цінувати свою культуру, знати й 
поважати культури інших народів. В.Дороз у статті «Вивчення 
української лексики в поліетномовних школах: лінгвокультурологічна 
робота» визначає соціальні чинники, які впливають на процес 
формування лексичних умінь та навичок у лінгвокультурологічному 
аспекті: відмінності у сприйманні, категоризації та оцінюванні явищ 
дійсності представниками різних етнічних спільнот, потреба освоювати 
позамовні (позакодові) знання, точніше знання, що стосуються 
невербальних кодів культури того лінгвокультурного суспільства, для 
якого використовувана мова є рідною2. 

                                           
1 Кононенко В. Етнологічні засади вивчення української мови // Українська мова в 

освіті: Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. – Івано-Франківськ: Плай, 2000. – С. 43. 
2 Дороз В. Вивчення української лексики в поліетномовних школах: 

лінгвокультурологічна робота // Дивослово. – 2005. – № 12. – С. 13. 
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Т.В.Симоненко підкреслює, що формування національно-мовної 
особистості значною мірою залежить від соціальних змін. Прийняття й 
відтворення української мови в мовленні широкого загалу – в сім'ї, 
школі, по радіо та телебаченню – позитивно впливатиме на становлення 
та розвиток української мовної особистості, оскільки активний словник 
учнів формується під впливом того середовища, в якому вони живуть. У 
зв'язку з цим особливої ваги набувають соціолінгвістичні передумови 
засвоєння учнями української мови1. 

Показником мовного розвитку особистості є комунікативність, тобто 
здатність спілкуватися, що зумовлює активне використання засобів 
мови, вміння сприймати та відтворювати зміст чужого висловлювання і 
продукувати власне, тобто вміння осмислено сприймати й продукувати 
усні й письмові тексти. Базою мовного розвитку є формування 
мовленнєвої компетенції школярів (Т.Донченко). Мовленнєва 
компетенція охоплює систему мовленнєвих знань і вмінь, потрібних для 
спілкування в різних видах мовної діяльності. 

Характер мовної поведінки людини – найважливіший показник її 
загальної культури і творчих здібностей. Мовний розвиток повинен 
забезпечувати досконале, повноцінне культурне спілкування людей за 
допомогою мови. 

Відповідно до сучасної соціолінгвістичної парадигми, відбулися 
зміни в змісті й обсязі навчального матеріалу у зв’язку з 
багатоаспектним трактуванням мови. Це зумовлює введення нових, 
передусім комунікативно орієнтованих, тем до програми, зокрема зі 
стилістики, риторики, культури мови. Змістова частина української мови 
як навчального предмета має забезпечити готовність випускників до 
подальшого навчання, самоосвіти, активної участі в громадському, 
виробничому, культурному житті держави. Важливим критерієм відбору 
лінгвістичного матеріалу стає його потенціал у формуванні мовної, 
мовленнєвої та комунікативної компетентності учнів. 

Курс української мови в середніх загальноосвітніх закладах різного 
профілю (гуманітарного, природничо-математичного тощо) 
характеризується рядом своєрідних ознак, що, передусім, стосуються 
змісту й технології навчання. Важливим засобом навчання стає 
профільно орієнтований текст як середовище функціонування мовних 
одиниць, що дає змогу залучити старшокласників до мовної діяльності, 
мотивує засвоєння лінгвістичної теорії, підвищує пізнавальний і 
виховний потенціал уроку. 

О.М.Горошкіна, досліджуючи методику навчання української мови в 
загальноосвітніх навчальних закладах природничо-математичного 
профілю, встановила, що формування мовної особистості 
старшокласників було результативним за таких умов: 

                                           
1 Симоненко Т.В. Формування національно-мовної особистості на уроках української 

мови в 5–7 класах: Автореф. дис. … канд. пед. наук. – К., 2000. – 18 с. 
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урахування соціологічних, лінгвістичних, психологічних, 
психолінгвістичних, лінгводидактичних, культурологічних чинників 
навчання української мови старшокласників; 

урахування індивідуальних особливостей учнів і своєрідності 
профілю школи; 

виявлення дидактичних засад навчання, що визначають технологію 
засвоєння програмового матеріалу; 

реалізація в процесі навчання ідеї позитивних мотиваційних настанов 
за рахунок включення відомостей про значення української мови в 
професійній діяльності людини; 

розробка змісту навчання української мови в старших класах 
природничо-математичного профілю з урахуванням психологічного, 
психолінгвістичного, особистісного, комунікативно-діяльнісного, 
функціонально-стилістичного, етно- та соціокультурологічного підходів 
до навчання мови, що забезпечить формування мовної, мовленнєвої, 
комунікативної, культурологічної компетенції учнів; 

відбір форм, методів, засобів навчання, розрахованих на постійне 
залучення учнів до активних форм спілкування; 

чергування репродуктивних і креативних дій учнів у системі роботи 
через упровадження вправ на удосконалення аудіативних і читацьких 
умінь під час продуктивних видів мовленнєвої діяльності, формування 
правописних умінь і навичок1. 

Розмірковуючи про мету мовної освіти в школі, І.П.Ющук 
підкреслює, що одні основним завданням шкільного курсу рідної мови 
вважають формування в учнів орфографічної, пунктуаційної й 
стилістичної вправності, інші прагнуть навчити дітей гарно й змістовно 
висловлюватись, ще інші на перше місце ставлять бездоганне знання 
правописних правил2. Це, без сумніву, важливі грані виховання всебічно 
розвиненої рідномовної особистості. Але все втрачає сенс без любові до 
рідного слова. Однією з найперших засад вивчення української мови має 
стати забезпечення мовної стабільності учнів, виховання в них мовного 
обов’язку щодо своєї держави і через розуміння взаємозв’язку питань 
розвитку мови з державотворчими проблемами виховання активної 
мовної особистості, небайдужої до мовних проблем держави. 

У цьогорічних «Методичних рекомендаціях щодо вивчення 
української (рідної) мови» головним завданням вивчення української 
мови визначено підготовку мовно грамотної людини з високим рівнем 
комунікативної компетентності, що ґрунтується на системі знань про 
мову та її граматичну будову, самобутньої мовної особистості, яка має 
значний словниковий запас, засвоїла основні норми літературного 
мовлення, здатна вільно виражати свої думки та почування в усній та 

                                           
1 Горошкіна О.М. Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних 

закладах ІІІ-го ступеня природничо-математичного профілю: Автореф. дис. … д-ра пед. 
наук. – К., 2005. – С. 27. 

2 Ющук І. Роздум про мету викладання рідної мови в школі // Дивослово. – 2004. – № 9. 
– С. 11. 
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писемній формі, у будь-якому стилі та жанрі, що якнайкраще 
відповідають ситуації спілкування; також рідна мова формує високий 
рівень духовності й інтелекту людини, у свідомо-практичній 
мовленнєвій діяльності формує її світогляд, свідомість і психотип1. У 
процесі реалізації соціокультурної змістової лінії актуальною 
залишається проблема національної самоідентифікації учнів, 
формування у них патріотизму, духовної культури, пов’язаних із 
вибором мови спілкування. Особливо закцентовано увагу на 
українознавчому аспекті вивчення мови у сучасних підручниках для 
середніх загальноосвітніх закладів. 

А в чому ж вбачають мету мовної освіти самі учні? Звернемося до 
результатів опитування школярів, проведеного у 2005–2006 роках 
науковцями НДІ українознавства (загальна кількість респондентів – 
2824, анкетуванням було охоплено всі регіони України). Добре 
володіння мовою заради задоволення повсякденних комунікативних 
потреб вважають пріоритетним 68% опитаних. Важливість мовної 
компетентності в успішності професійної діяльності визнає 82% учнів, 
що відповідно проектується на майбутній вступ до вищих навчальних 
закладів. Несподіваною, з огляду на усталену громадську думку про 
непатріотичність сучасних школярів, є відповідь на четверте питання: 
81% респондентів бажають вивчити українську мову для того, щоб бути 
справжніми громадянами України. 

Викладання української мови має бути підпорядковане комплексним 
потребам виховання мовної особистості. Спираючись на концепцію 
вивчення української мови, запропоновану С.Єрмоленко та Л.Мацько, 
вважаємо основою мовної освіти пробудження індивідуальної 
мовотворчості, таке засвоєння мови, яке забезпечує вільне 
самовираження особистості у різних сферах людської діяльності. У 
мовній освіті мають гармонійно поєднуватися три складові: грамотність, 
лінгвістичне мислення і національно-мовна свідомість. Ефективність 
мовної освіти і її відповідність сучасним стандартам визначатиметься її 
спроможністю дати Українській державі громадян, які вільно володіють 
державною мовою, забезпечити їх високий інтелектуальний розвиток, 
виховання духовно-емоційної сфери, національно-патріотичне 
виховання засобами мови. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Федоренко В., Скуратівський Л. Методичні рекомендації щодо вивчення української 

(рідної) мови у 2006–2007 навчальному році // Дивослово. – 2006. – № 8. – С. 29. 
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Євсєєва Г.П., Левченко Л.Г.,  

Мишуренко П.Є. (Дніпропетровськ) 
 

УКРАЇНСЬКА МОВА – НЕОБХІДНИЙ ЧИННИК  
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ УКРАЇНЦЯ 

 
У статті розглядаються статус і сучасне реальне становище 

української мови на освітянській ниві у м. Дніпропетровську. 
Наголошується необхідність захистити українську мову як могутній 
чинник становлення національно свідомого громадянина України. 

 
Усім відомо, що історично мова є однією з найстійкіших ознак нації, 

однією з найхарактерніших рис нації. 
Серед багатьох чинників, під впливом яких формувалися визначальні 

риси українського менталітету, національного характеру, одним з 
основних є мова, бо мова – це не тільки засіб спілкування з іншими 
людьми, не тільки форма існування мислення, а й його знаряддя, отже, 
мова – могутній чинник становлення людини як члена суспільства, її 
культури, особливостей характеру, поведінки. Саме унікальна 
психологія хлібороба-селянина з її високим ідеалом добра, 
справедливості, людяності та неповторні ознаки української мови стали 
підвалиною для формування української ментальності. 

Своєрідні риси національного характеру українців високо оцінені 
іншими народами, зокрема, варто нагадати таку характеристику 
українця-воїна в недалекому минулому: "Радянська Україна займала і 
займає надзвичайно важливу роль в оборонному комплексі країни. 17 
відсотків призовних ресурсів армії іде саме звідси. Юнаки з України 
складають основу нашої армії. Їм насамперед довіряємо найскладнішу 
бойову техніку, яка належить до стратегічних ядерних сил. Значну 
частину офіцерського корпусу складають також українці, оскільки 
характерові цього народу притаманні такі риси, як чесність, 
порядність, відповідальність, хазяйновитість, доброта, турбота про 
людей. У скрутну хвилину на них завжди можна покластися" (Начальник 
Генерального штабу Збройних сил СРСР, перший заступник міністра 
оборони М.О. Мойсєєв )1. 

Сьогодні в глобалізованому світі ХХІ ст. стрімко змінюється 
духовна, моральна основа нашого суспільства, втрата духу відбивається 
насамперед на деформованій свідомості молодого покоління. Тема 
виховання молоді набуває виняткової ваги. Освіта посідає особливе 
місце серед інших складових культури, що впливають на становлення 
високого рівня національної свідомості, глибокого патріотизму молоді. 

                                           
1 Цит. за: Як на бранному полі (Парламентські враження) // Літературна Україна. – 

1990. – 6 грудня. 
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Всі, хто бере участь у керівництві державою і може впливати на стан 
справ у освіті, вчені, широкі кола громадськості мають допомогти 
педагогам-практикам рятувати багатовікові культурні здобутки 
українського народу, у першу чергу, не допустити зміни його 
ментальності, спільними зусиллями подолати загрозливу для української 
мови сучасну мовну ситуацію. 

Наша мета – простежити вживання української мови в 
індивідуальному мовленні на освітянській ниві міста Дніпропетровська. 

Початок умілого володіння рідною мовою закладається в сім’ї, де 
дитина крізь призму слова пізнає світ, виявляє своє світовідчуття, 
ставлення до всього довкілля. У мовному середовищі сім’ї формується 
мовно-розумовий апарат дитини, розвивається чуття слова, повага до 
нього. 

За роки тривалого підневільного життя українців у міського 
населення (у тому числі етнічних українців) сформувалося зневажливе 
ставлення до традицій, історії, рідної культури і мови як 
меншовартісних. Такі мовці не розуміють величезного значення 
державної української мови для перспектив Української держави, тому 
вживання української мови в сім’ях, на жаль, здебільшого обмежене 
віковою або професійною належністю. 

Дитина стає людиною в дитинстві. Дитяча душа дуже чутлива до 
краси й емоційного забарвлення слова. Тому саме в роки дитинства 
важливо донести до свідомості й серця найтонші відтінки значень 
українського слова, щоб воно стало духовним багатством дитини. 
Засвоєні слова, як вогник, запалюють живу думку, розвивають відчуття 
краси слова, назавжди входять у духовне життя дитини, формують 
внутрішню духовну вихованість. Дитина, яка засвоїла багатство 
смислових та емоційних відтінків українського слова, не дозволить сама 
собі зруйнувати їх красу і вживати, скажімо, вульгарні слова з 
молодіжного сленгу – шмакодявочка, чувіха у значенні голубливо-
пестливих зіронька, лебідонька. Така дитина назавжди збереже глибокий 
емоційний зв’язок з краєм, де вона народилась і виросла, що є 
характерною рисою української ментальності. 

Щоб запліднити дитячу думу українською духовністю, потрібно не 
лише на заняттях (20 хв.), а й протягом перерв, на прогулянках, в іграх, 
під час екскурсій спілкуватись українською мовою, використовувати 
українські прислів’я та приказки, загадки, пісні, казки, ознайомлювати 
дітей із звичаями та обрядами народних свят. 

Діти легко і з цікавістю засвоюють мову, якщо їх оточують люди, які 
бездоганно володіють українською мовою і постійно спілкуються нею в 
дитячому закладі, якщо на всіх етапах спілкування є постійний 
орфоепічний режим. 

Формувати свідомість дитини, виховувати щиру й нелукаву любов до 
Української держави може тільки свідомий громадянин України. 

Тим часом українській мові дуже важко ввійти у сферу дошкільної 
освіти, бо керівники дошкільних дитячих установ не турбуються про 
збереження української самобутності в культурному розвитку дітей. 
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Вони нездатні ні психологічно, ні духовно зробити зміни у навчанні 
відповідно до нормативних державних документів, вдаються до 
різночитань цих текстів, чинять серйозний опір впровадженню єдиного 
україномовного режиму. В "українських садочках" немає спілкування 
українською мовою всього колективу вихователів і працівників 
протягом дня, коли тут перебуває дитина. 

Українське виховання дітей позбавлене ефективної системи 
державного контролю у дошкільних дитячих закладах міста. 

У спеціалізованих і загальноосвітніх школах розвиваються, 
зміцнюються індивідуальні мовні уміння учнів відповідно до здібностей 
і можливостей кожного з них. 

Учителі української мови і літератури дбають про належне розумове 
виховання учнів на уроках, намагаються прищепити культуру розумової 
праці, збуджують інтерес до української мови, історії краю, звичаїв, 
обрядів українського народу. 

В Управлінні освіти та науки Дніпропетровської міської ради 
вважають, що "навчально-виховний процес у дошкільних, 
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах приведено у 
відповідність до вимог законодавства про мови"1. Такий підсумок 
визначено за цифровими показниками співвідношення навчальних 
закладів з українською мовою навчання та російськомовних. 

У наказі "Про хід виконання мовного законодавства навчальними 
закладами міста у 2004/2005 навч. році" слушно наголошується така 
теза: "1.2. Забезпечити у навчальних закладах міста упродовж усього 
шкільного дня, включаючи перерви, послідовне дотримання єдиного 
україномовного режиму та неухильного дотримання єдиного 
україномовного режиму щодо оформлення приміщень навчальних 
закладів". Тут же подано вмотивоване застереження: "Необхідно 
звернути увагу на порушення мовного законодавства при викладанні 
навчальних предметів "Історія України", "Географія України", 
"Початкова військова підготовка", при проведенні шкільних свят, у 
стосунках учителів з учнями, батьками. 

Наказ, як і застереження до нього, не виконуються і в дошкільних, і в 
загальноосвітніх, і в позашкільних навчальних закладах міста, бо 
керівники їх по-своєму розуміють нечітку концепцію мовної політики 
державних установ різного рівня. Отже, позитивні статистичні дані 
звітності про реалізацію мовної політики у навчальних закладах міста не 
відображають вкрай тривожного становища української мови. 

Добре знаючи реальну мовленнєву практику учнів, ми глибоко 
стурбовані тим, що в м. Дніпропетровську немає жодної школи з 
українською мовою навчання, у якій державна українська мова є не 
лише одним із предметів шкільного курсу, а одночасно є й засобом 

                                           
1 Управління освіти та науки Дніпропетровської міської ради // Наказ "Про хід 

виконання мовного законодавства навчальними закладами міста у 2004/2005 навч. році". – 
№ 252 від 13.10.2005 р. 
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викладання всіх дисциплін, засобом усного спілкування шкільного 
колективу загалом. 

Вражає дуже низька мовленнєва культура учнів, які вступають до 
технічних вищих навчальних закладів як випускники шкіл з українською 
мовою навчання. 

На сучасному етапі розвитку освітньої галузі дуже важлива чітка 
мовна політика державних установ. 

Ознайомившись з основними умовами і вимогами нормативних 
документів з атестації педагогічних працівників, ми не можемо 
переконатися в тому, що кадровий відбір враховує в усій повноті мовний 
критерій. Так, "Типове положення про атестацію педагогічних 
працівників України зі змінами і доповненнями" визначає: "Умовою 
атестації педагогічного працівника є наявність фахової освіти та 
володіння ним державною мовою в обсязі, необхідному для виконання 
його професійних обов’язків, згідно з Конституцією України (ст. 10) та із 
Законом "Про мови в Українській РСР""1. 

Таке узагальнене формулювання вимог щодо рівня мовних обов’язків 
педагогічних працівників має конкретизуватись у додаткових 
положеннях нормативного документа, хоч в атестації на відповідність 
посаді з установленням кваліфікаційної категорії, із присвоєнням 
педагогічного звання серед загальних вимог зовсім не згадується 
необхідний ступінь володіння українською державною мовою. 
Відсутність чітко регламентованого рівня мовних обов’язків усіх 
працівників освіти зумовлює довільне тлумачення формули "володіння 
ним державною мовою в обсязі, необхідному для виконання його 
професійних обов’язків". Досить часто цей "обсяг" зводиться до вміння 
записати тему заняття в офіційному журналі. 

У Міністерстві освіти і науки України знають про агресивний натиск 
мовного недбальства, але не зупиняють його. Про це свідчать і 
найновіші настанови Міністерства з мовно-культурної підготовки 
працівників у сфері освіти. Так, "Методичні рекомендації щодо вивчення 
української (рідної) мови у 2006/2007 навч. році", "Вимоги до виконання 
письмових робіт учнів загальноосвітніх навчальних закладів і перевірки 
зошитів з української мови й літератури та зарубіжної літератури у 5-11 
класах"2, не визначають відповідальності всього шкільного колективу на 
чолі з директором за розвиток культури українського усного мовлення 
учнів, хоч писемний і усний різновиди української літературної мови 
нерозривно пов’язані. 

Такі методичні рекомендації приховано орієнтують учителів і 
директорів шкіл на можливе домінування усного спілкування 
російською мовою в школах з українською мовою навчання, 

                                           
1 Типове положення про атестацію педагогічних працівників України зі змінами і 

доповненнями. Затверджено наказом МОН України від 1 грудня 1998 року, № 419 // 
Директор школи. – 2001. – № 44 (188). – С. 3. 

2 Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України. – К.: Педагогічна преса, 
2006. – № 17-18. – С. 24-58. 
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стимулюють необмежений розвиток "найпримітивнішого засобу 
спілкування" – "суржику". Саме тому в міських школах з українською 
мовою навчання обмежується усне спілкування українською мовою, 
вивчення її не переростає в потребу особистості удосконалювати своє 
українське мовлення, а спонукає задовольнятися суржиковою мовною 
сферою, що формує тенденцію деформації української мови. 

Механічне змішування учнями елементів російської та української 
мов неминуче розхитує орфоепічні, лексичні, граматичні, стилістичні 
норми української літературної мови, руйнує цілісну мовну систему, 
поглинає її самобутність, отже, веде до знищення національної мови. 

Ми приєднуємось до мудрого застереження Ліни Костенко: "Йдеться 
ж навіть не про вживання чи невживання української мови, а про 
зживання її зі світу"1. 

Потужний вплив суржикових мовних засобів на українську мову 
спонукає свідомих, освічених мовців уважно ставитися до мовленнєвої 
діяльності, до зміцнення національного самоусвідомлення як тих 
українців, що спілкуються суржиком, так і тих "безмовних", що за 
переписом населення 2002 р. не визнали рідною українську мову (9% від 
загальної кількості українців – 78%). Маємо на увазі бажання та уміння 
терпляче, без нарікань, вибачливо до провин за вживання суржикових 
форм лексики чи граматики залучати до спілкування українською мовою 
етнічних українців, як і всіх тих, хто хоче розвивати своє комунікативне 
уміння державною мовою України. 

У м. Дніпропетровську, як і в інших містах області, ще складніше 
становище української мови у вищих навчальних закладах, технікумах, 
профтехучилищах. Лише педагоги-ентузіасти дбають про підготовку 
інтелектуальних сил у тісному зв'язку фахової освіти з формуванням 
української мовленнєвої культури спеціалістів сучасного виробництва. 

Вони особистим прикладом формують повагу до слова, розвивають у 
слухачів інтерес до зразкового мовлення, що накладає відбиток на 
світогляд студента, визначає його соціальну поведінку. 

Потрібні фундаментальні дослідження про реальний стан української 
мови в системі державної освіти. Необхідні надзвичайні заходи влади 
для подолання кризи в освітній сфері. 

В Інституті безперервної фахової освіти Придніпровської державної 
академії будівництва та архітектури викладачі кафедри гуманітарних 
дисциплін мають досвід і творчу наснагу, працюють, орієнтуючись на 
основні напрями розвитку національної освіти та виховання, визначені в 
"Національній доктрині розвитку освіти"2. 

Іскри зацікавленості життям слова збуджують тематичні мовні 
вечори, олімпіади. В ІБФО ПДАБА від 7 листопада – Дня української 
писемності та мови – до 9 березня – Дня народження Тараса Шевченка – 

                                           
1 Костенко Л. Про мову // Народне слово. – 2005. – 11 березня. 
2 Національна доктрина розвитку освіти. Нормативно–правове забезпечення освіти // 

Доктрина, закони, концепції. Частина 1. – Харків: Основа, 2004. – С. 6-24. 
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проводяться тематичні бесіди, зустрічі з письменниками, мовознавцями, 
науково-методичні конференції, семінари, круглі столи. 

Щороку протягом цих кількох місяців колектив кафедри 
гуманітарних дисциплін на базі факультетів довузівської підготовки та 
перепідготовки кадрів у три етапи проводить олімпіади з української 
мови за темою, важливою для формування та розвитку особистості 
студента як свідомого громадянина України. Уже проведено олімпіади: 
"Мовні обов’язки громадян", "Складімо, друзі, майбуття зі древнього 
чудесного каміння", "Передаймо нащадкам наш скарб – рідну мову", 
"Вечір пам’яті Тараса Шевченка", "Усі радощі життя – у творчості". 
Головна мета цієї організаційної роботи з молоддю – домогтись 
усвідомлення майбутніми фахівцями технічних спеціальностей 
необхідності постійно і наполегливо удосконалювати свою культуру 
мовної поведінки, щоб через мову долучитись до культурних надбань 
українського народу і людства. 

Зрозуміло, що найкраще організованими виховними заходами не 
вирішити проблему функціонування української мови в суспільному 
житті. 

В усіх українських структурах як державних, так і громадських, не 
акцентується нагальна необхідність стверджувати, розвивати 
літературну українську мову. Йдеться не про орієнтацію на замикання в 
межах елітарних форм побутування, а про пекучу потребу аналізувати 
причини духовного зубожіння народу, брак прагнення уважно 
вслухатись у живе слово кращих носіїв мови, що зберегли багатовікові 
традиції мовної стійкості народу. 

Тривожним сигналом є культура усного спілкування молодих людей, 
де вкорінюється знижений, навіть брутальний стиль мовної культури, 
розвивається, поширюється непристойна лайка, така молодь втрачає не 
лише національне, а й людське обличчя. 

Велику тривогу викликає злочинно зневажливе ставлення до 
боротьби за чистоту, високу культуру усного мовлення в українському 
інформаційному просторі, в усіх сферах державного й суспільного 
життя. Повсюдно витісняється з ужитку лексика української мови, 
владно входить у наше життя багато іншомовних слів, яких не варто 
вживати, бо українська мова має влучніші, доречніші й загальновідомі 
слова – відповідники, наприклад, спікер, ділер, кілер, консьєрж, 
аберація, супер, форсмажорний тощо. 

Критична ситуація виникає через вживання в українській періодиці 
численних груп іншомовних слів, значення яких не зафіксоване в 
новіших словниках іншомовних слів і невідоме фахівцям з іноземних 
мов, наприклад, каденція, перференція, імпреза, фасилітатор, хосен, 
драстичний тощо. 

Таке слововживання руйнує, спотворює норми української 
літературної мови, планомірно поглинає мову титульної нації. 

На високому державному рівні вкрай необхідний Комітет захисту 
української мови, де працювали б люди, здатні осмислити глибину 
трагедії з українською мовною ситуацією. 
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Ніколенко Л.Т. (Київ) 

 
РОЗВИТОК УКРАЇНОМОВНОЇ  
КОМПЕТЕНТНОСТІ ПЕДАГОГА  

В ПОЛІКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ 
 
У статті досліджується розвиток україномовної компетентності 

педагога в полікультурному середовищі. Наголошується на необхідності 
створення української науково-термінологічної бази сучасного 
постіндустріального суспільства, зокрема національних терміносистем 
у галузях комп’ютерної техніки, штучного інтелекту, 
автоматизованого забезпечення інформаційної служби, розширення 
присутності української мови в Інтернеті. Розвиток україномовної 
особистості в полікультурному середовищі має стати стратегічним 
завданням сучасної освіти. 

 
Людству потрібна Україна. Потрібна як носій ідеї Свободи. Але 

Україна українська – з гармонією закону і благодаті, сили і мудрості, 
правди і краси, з рівновагою між культурою і цивілізацією. 

Мова, як один з найістотніших чинників самовиявлення і 
світосприйняття держави, важливий чинник її життєздатності, 
світосприйняття й духовності. Через пізнання мови пролягає шлях до 
пізнання людини, народу. 

Мова забезпечує єдність, функціонування і розвиток національного 
організму в просторовому та часовому вимірах. Мова – це “музика 
сфер” – за Платоном, “гармонія космосу” – за Піфагором.  

Збагнути сутність мови, її природу не так-то легко. Ми надто довго 
спрощено трактували це надзвичайно складне явище. Кілька наших 
поколінь жило в силовому полі естетичних категорій тоталітаризму, 
бюрократизму. Всілякими способами насаджувалися символи 
стереотипів, що мали утверджувати велич імперії. Усе, що не вкладалося 
в рамки, визначені панівною ідеологією, вважалося ворожим.  

Такий підхід наклав відбиток не тільки на розуміння явищ суспільно-
політичного життя нашої історії, культури, а й на трактування багатьох 
питань мови. 

Філософи, психологи, соціолінгвісти довели, що мова є 
найважливішим чинником нашої поведінки, нашої думки, вона – тіло 
цієї думки, визначає ступінь нашої свідомості, є своєрідним її мірилом. 
Мова пов’язана з духовним світом, сферою почуттєвого, з “розумом 
серця” – і усвідомленням того, що таке мова, як і за якими законами 
вона живе, що зберігає, а що руйнує її організм, яка її роль у житті 
людини і народу. І насамперед за мовною ознакою людина шукає собі 
подібних або, як кажемо, ідентифікує себе. 

Мова – це генетичний код нації, який поєднує минуле з сучасним, 
програмує майбутнє і забезпечує буття нації у вічності. 
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Отже, плекаючи мову, держава тим самим зміцнює здоров’я народу. 
Без української мови не буде Української держави. 

Глобалізація сучасного світу визначила суперечності між прагненням 
до зближення між народами та бажанням кожної людини зберегти свою 
культуру, мову, свою самобутність. Світовий досвід показує, що 
мовнокультурний фактор є вирішальним у становленні національних 
держав. Через любов до рідного слова в особистості проявляються 
почуття любові та шани до рідного краю, народу, його цінностей та 
ідеалів. Україномовний розвиток особистості – це вироблення 
національного колориту мовлення через набуття етнокультурної та 
мовленнєвої компетентності. 

Так, у контексті значущості особистості педагога в суспільстві 
проблема розвитку україномовної компетентності набуває особливої 
актуальності. 

Сучасні реалії вимагають врахувати полікультурне середовище, адже 
міжнаціональне зближення має відбуватися на ґрунті розвитку 
національних культур. Лише через засвоєння своїх власних, народних, 
національних надбань можна по-справжньому опанувати 
загальнолюдськими цінностями. 

Міжнаціональна культура – це інтегративна духовно-моральна, 
духовно-психологічна якість особистості, здатної до ефективної 
життєдіяльності в полікультурному середовищі. 

У сучасному житті кожний народ, що входить до складу будь-якої 
нації постає як моральна суб'єктність, яка має власну гідність і 
відповідальність, має власні судження, яка з повагою і симпатією 
ставиться до інших народів, що входять до складу української нації. 

Доведено європейською та світовою наукою, що праукраїнська мова 
існує уже кілька тисячоліть, і саме вона стала першоосновою всіх 
слов'янських мов, у тому числі й російської. Як свідчать статистичні дані 
за кількістю мовців (а їх близько 45 млн. осіб), українська мова посідає 
15-20 місце в світі. Окрім того, початок функціонування давньої 
української мови припадає десь на VIII ст. н.е. 

Отже, мова є один із засобів вираження змісту культури буль-якого 
народу. Своє національне обличчя особистість виявляє достатньою 
мірою через свою мову. 

Кожний педагог має не тільки досконало знати й володіти 
українською мовою, а й прищеплювати інтерес та любов до неї. Ось 
чому особливо гостро постає питання підготовки та перепідготовки 
високопрофесійного фахівця, який поєднує в собі педагогічну 
майстерність, мистецтво комунікації та нові технології і забезпечує 
підготовку та перепідготовку вчителя як культуромовної особистості й 
дослідника. За цієї умови місія викладача української мови зорієнтована 
на фасилітативний спосіб співпраці. 

Модель учителя української мови представлена як багатопланова, 
багатоелементна, що охоплює комплекс теоретичних, практичних і 
творчих компетентностей і компетенцій. 



 
Україна – освіта 

 

 273

За своїм змістом поняття «компетентність» ширше від поняття 
«компетенція» і передбачає здатність учителя до конструкторсько-
прогностичного планування, операційної, моніторингово-рефлексивної 
діяльності на технологічному рівні. 

Конструкторсько-технологічні компетентності закладено на двох 
рівнях: вертикальному й горизонтальному. Вертикальний рівень включає 
концептуально-конструкторсько-операційні, програмно-планувальні та 
моніторингово-рефлексивні компетентності; горизонтальний рівень -
гностичні, прогностичні, інструментально-засобові, змістовно-пошукові 
та контрольно-оцінні. Викладач і слухач у післядипломній педагогічній 
освіті в інтерактиві мають оволодіти необхідною сумою умінь-
компетенцій. 

Одним із першочергових завдань, проголошених «Концепцією 
мовної освіти», є формування в українців почуття комфортності від 
усвідомлення себе носієм і спадкоємцем історичної пам'яті однієї з 
найдавніших мов.  

Отже, на часі таке викладання української мови, яке передбачає 
втілення у свідомість людини тез про мову як першооснову нації, про 
співвідношення понять: «культура мови», «загальний, культурний і 
духовний рівень нації»; про шляхи й етапи рівноправного входження 
української нації з її мовою й культурою в систему світової культури, 
про національну самобутність; особливості українського менталітету, 
виражені в мові1. 

Варто мотивувати переваги рідної мови фактами, знання яких 
зміцнює національну гідність, дає змогу пишатися своїм походженням, 
підносить престиж української мови, культури, що роками 
цілеспрямовано замовчувався. 

Довгий час українська мова витіснялася і це призвело до того, що 
вона зрештою перетворилася на атрибут периферійності, втративши 
свою здатність до самовідтворення, стали зникати стимули до 
саморозвитку. 

Майже 70 років наше суспільство перебувало переважно в полі однієї 
культури – російської з незначним впливом національних культур. Під 
тиском русифікації поступово було втрачено смак до української мови, 
звичаїв, традицій. 

Лінгвоцид щодо української мови має довгу історію, сторінки якої 
рясніють підступом, погордою, нахабством, лицемірством 
поневолювачів. Для того, щоб показати, як глибоко зайшов цей процес у 
свідомість українців, зупинимося на деяких віхах історичного розвитку 
україномовної компетентності особистості. 

З 1917 р. в Україні було встановлено радянську владу, яка завершила 
своє існування лише в 1991 р. На початку існування СРСР в Україну 
було повернуто українську мову. Цей період називали «золотим 

                                           
1 Масенко Л. Мова і суспільство постколоніальний вимір. – К.: Вид. дім «КМ 
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десятиліттям» (1923 – 1932 рр.). За цей час багато було зроблено, щоб 
україномовна компетентність розвивалася. Зокрема, тільки Інститут 
української наукової мови, а потім Науково-дослідний інститут 
мовознавства створили 32 термінологічні словники з основних напрямів 
науки і техніки. Наслідки цього періоду було відбито в першому 
перепису 1926 р. За його результатами в Україні проживало 23 млн, 218 
тис. українців, з яких українську мову визнали рідною 94%, а російську – 
лише 1 млн., 286 тис., тобто 5,6%. Цей період ще назвали «українським 
ренесансом». У цей час активізувалося культурне життя не лише 
українців, а й інших народів України. В Україні тоді було 20 тис. шкіл, у 
18 тис. навчання велося українською мовою. В сотнях шкіл проводилося 
навчання російською, німецькою, білоруською та іншими мовами. 
Видавалося майже 90 газет різними мовами, успішно працювали 
національні бібліотеки, театри, наукові установи. Наприкінці 20-х 
початку 30-х років починається рух у зворотному напрямку. У 1928 р. 
провідний російський філософ Георгій Федотов так трактував українське 
питання: ”Від великоруського до російського. Це передусім проблема 
України... від правильного вирішення її залежить саме буття Росії. 
Завдання для нас формулюються так не лише втримати Україну в тілі 
Росії, а й вмістити й українську культуру в культуру російську. Ми 
присутні при бурхливому і надзвичайно небезпечному для нас процесі: 
зародження нової української національної свідомості, по суті нової 
нації. Вона ще не народилася остаточно і її долі ще не визначені. Вбити 
її неможливо, але можливо працювати над тим, щоб її самосвідомість 
стверджувала себе як особлива форма російської самосвідомості”. 

Вочевидь, це була стратегічна лінія на мовну асиміляцію українців, 
якої дотримувалися прибічники Російської імперії й тоталітарного 
режиму комуністичного СРСР. 

Із завершенням «українського ренесансу» внаслідок судових процесів, 
голодомору в Україні загинуло 3,5 – 6 млн. місцевого населення, найбільш 
постраждали сільські райони, де жили переважно українці. 

З 1933 р. змінилася «генеральна лінія». Все, що було напрацьовано за 
період «золотого десятиліття», було визнано хуторянським і шкідницьким та 
потрапило до спеціальних сховищ («спецхранів»). У ці роки українська мова 
зазнала великого терору. Проводилися масові судові процеси над 
прогресивною українською інтелігенцією. Наслідком такої політики стали 
розстріли, заслання на Соловки. Нищення здобутків української культури 
почалося з політичного процесу Спілки визволення України, на якому було 
звинувачено 45 провідних учених, письменників та інших представників 
української інтелігенції. Головний удар у цьому наступі було спрямовано 
проти Всеукраїнської академії наук. 

У 1931 р. розпустили історичну секцію М.Грушевського, а самого 
вченого вислали до Росії, де він у 1934 р. помер. Багато колег і майже всі 
його учні зазнали переслідування1. 

                                           
1 Сервенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Просвіта, 2001. – 
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Із призначенням на посаду секретаря ЦК КП(б)У П.Постишева, перед 
тим висланого з України через його опозицію до курсу українізації, 
політику з коренізації заступила русифікація, що супроводжувалася 
безпрецедентним терором. 

З 1933 р. більшовицька пропаганда починає вкорінювати в масову 
свідомість тезу про особливе значення російської мови як мови 
міжнаціонального спілкування в межах Радянського Союзу, як мови 
всесвітнього значення, як мови творів вождів пролетаріату Леніна й 
Сталіна, що ставило в особливе привілейоване становище її носіїв – 
членів російської меншості в союзних республіках. Загалом, було взято 
курс на «злиття мов», на вилучення моделей словотворення, властивих 
українській мові, зокрема, було замінено близько 14,5 тис. питомих 
українських термінів. 

Починають поступово скорочувати викладання українською мовою в 
середніх спеціальних і вищих школах, припиняють вивчення української 
мови у всіх вищих навчальних закладах, крім українського відділення 
філологічних факультетів університетів та педагогічних інститутів, 
згортають україномовне діловодство, українську мову витісняють з 
наукової сфери1. 

На жаль, ми не можемо проаналізувати, що відбувалося в Україні до 
початку Другої світової війни. За вказівкою Й. Сталіна були знищені 
матеріали перепису 1939 р. Опубліковано лише кількість українців у 
СРСР у 1939 р. – 28,1 млн осіб, з них визнали свою мову рідною 24,7 
млн осіб (87%), а на російську перейшли майже 3,4 млн осіб. 

У придушенні української культури та мови істотну роль відіграли 
постанови ЦК КП(б) України, спрямовані проти української інтелігенції, 
а також закон «Про зміцнення зв'язку школи з життям» (1958 р.). За цим 
законом, продубльованим у УРСР у квітні 1958 року батьків фактично 
примушували здавати своїх дітей до шкіл з російською мовою 
викладання. У середніх та вищих навчальних закладах, в інститутах 
удосконалення вчителів викладання велося переважно російською 
мовою. Проти такого закону виступила прогресивна українська 
інтелігенція. 

Протягом 14 повоєнних років переписів населення не проводили. Для 
аналізу користування мовами населення України ми можемо 
скористатися матеріалами четвертого Всесоюзного перепису населення. 
За його матеріалами в СРСР на кінець 1959 р. проживало 37,3 млн 
українців, із яких українську мову визнали рідною майже 32,7 млн 
(87,7%), а перейшли на російську – 4,5 млн. осіб. 

Політику внутрішнього зросійщення української мови загальмували 
політичні події 1939 р., а саме: приєднання до УРСР західноукраїнських 
областей, де вживання української мови визначалося соціальною й 

                                           
1 Жовтобрюх М.А. Українізація // Українська мова. Енциклопедія. – К., 1978. – С. 645-
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функціональною повнотою і де суспільство чинило сильний 
колективний спротив русифікації. 

У 50–60-ті рр. українська інтелігенція виступила на захист прав 
української мови. Реформа освіти, проведена в 1958 р., ввела в 
законодавство положення про вільний вибір вивчення другої мови у 
російських школах, що закріпило панівне становище російської мови в 
системі освіти. Тривав процес русифікації української науки. В наукових 
галузях панувала російськомовна книжка. У 1963 р. було видано 121 
назву книжок російською мовою і тільки 32 – українською. 

У 1970–1980-х рр. посилилася русифікація. Вже в середині 70-х рр. за 
оцінками мовознавців у більшості мов радянських народів 70–80 
відсотків науково-технічних, суспільно-політичних, навчально-
педагогічних термінів становлять запозичення з російської мови. 

Здійснене протягом 70-х – першої половини 80-х рр. звуження 
функцій української мови в УРСР ілюструють статистичні дані, які навів 
міністр освіти у звіті, представленому в квітні 1987 р. Так, на цей час в 
Україні у 4500 російськомовних школах навчалося більше половини всіх 
учнів. У Києві з 300 тисяч учнів українською мовою навчалися тільки   
70 тис.1 

Активізувалося витіснення української мови з вищої освіти і науки. 
Викладання в усіх вищих навчальних закладах було переведено на 
російську мову. Цей процес не оминув навіть Галичини. У 
російськомовних школах навчалося більше половини всіх учнів2. 

Велику роль у русифікації населення відіграли антинаціональні, 
антиукраїнські заходи. У 1978 р. була видана Постанова ЦК КПРС про 
посилене вивчення і викладання російської мови та літератури, у 1983 р. 
– Постанова про посилене вивчення російської мови, поділ класів в 
українських школах на дві групи та підвищення зарплати вчителям 
російської мови на 15%. 

Усього за цей час царською й радянською імперіями було видано 57 
указів, постанов та партійно-радянських директив про заборону 
української мови, освіти, преси, українських театральних вистав, 
церковних відправлень, тобто мова йде про заборону національного 
духовно-культурного життя, що поглибило й узаконило насильницьку 
русифікацію українського народу. Такі «інтернаціоналістські» постанови 
ЦК КПРС і такі радянські закони протягом кількох десятиліть завдали 
нашій мові та національній освіті й культурі значно більшої шкоди, ніж 
відверта брутальна боротьба проти неї російського царизму упродовж 
двох попередніх століть. 

По-перше, було введено в українську освіту таку двомовність, яка не 
могла не обернутися фактично російською одномовністю. 

                                           
1 Сервенська О., Волощак М. Актуальне інтерв’ю з мовознавцем. – К.: Просвіта, 2001. – 
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По-друге, під приводом благотворного впливу російської мови на 
українську здійснювались ініційовані зверху практичні кроки, 
спрямовані на знищення української мови. 

З постанням незалежної України, зміною статусу української мови, 
новими умовами її функціонування і розвитку, а також вивільнення з-під 
ідеологічного диктату інституцій, призначених досліджувати й 
опікуватися культурою мовлення, закономірно постало питання про 
перегляд норм української мови, кодифікованих у радянський період. 

У перші роки незалежності було досягнуто певних успіхів в 
утвердженні української у статусі державної мови. Розширилася сфера її 
вжитку в адміністрації, освіті, науці, з’явилося більше україномовної 
преси, книжок. У вищих навчальних закладах, в інститутах 
післядипломної педагогічної освіти було впроваджено обов’язковий 
іспит з української мови й обов’язковий курс ділового мовлення. Про ці 
зрушення свідчать матеріали Першого Всеукраїнського перепису 
населення 2001 р. Кількість українців у державі майже не змінилась – 
37,5 млн осіб, але навіть через 10 років незалежності кількість українців, 
котрі визнали свою мову рідною становила майже 32 млн осіб, тобто 
зменшилася, і які перейшли на російську – зросла до 5,5 млн осіб1. 

Як бачимо, негативні наслідки ставлення Російської імперії, 
Радянського Союзу до українського етносу, його культури, звичаїв, 
побуту, традицій, духовності і мови не вдалося зупинити і в часи 
незалежності. Внаслідок великодержавницької русифікаторської 
політики ще більшими були втрати рідної мови українським етносом. 
Якщо у 1926 р. нею як рідною користувалися 94,1 %, то в 2001 р. лише 
85,3 %. Як за часів радянської влади, так і в перші роки незалежності 
спостерігається процес русифікації жителів України – а не їх 
«українізація», – незалежно від їхнього походження. 

Отже і на 15 році незалежності нашої держави українська культура та 
мова перебувають під тиском «повзучої русифікації». Все це говорить, 
що й досі українська мова в Україні займає слабкі позиції. З метою 
створення в Україні полікультурного середовища необхідно зміцнити 
позиції усіх мов, проте в першу чергу сприяти розвиткові державної 
мови, не наносячи шкоди розвиткові інших культур. Володіння мовою 
титульного народу – це вимога розвитку. Так проходило становлення 
національних держав у Європі. В кожній європейській країні є меншини, 
але ніхто не знімає з них обов'язок володіти державною мовою. Процес 
переорієнтації на культуру українського народу буде проходити 
нешвидко, нелегко і не безболісно. Носіями української мови має стати 
еліта, інтелігенція – найосвіченіші люди. Її завданням буде створення 
лінгвістичної бази для міжмовного спілкування представників народів, 
які живуть в Україні. Для розвитку україномовної компетентності 
особистості має бути полікультурна освіта, завданням якої є формування 

                                           
1 Мамчур Л. Сухомлинський про роботу над словом // Дивослово. – 1998. – № 3. – 

С. 162. 
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у педагогів розуміння про існування різноманітності культур; 
рівноправності народів та їхніх культур; толерантне ставлення до 
культурних особливостей та відмінностей; створення умов для 
залучення педагогів до культури інших народів; формування умінь та 
навичок взаємодії з представниками інших культур. 

Особливістю полікультурної спрямованості у змісті навчання ділової 
української мови в післядипломній педагогічній освіті є порівняння 
явищ, властивим двом і більше культурам, розвиток інтеркультурної 
сензитивності педагогів, здатності розпізнавати відмінності між 
культурами в їх сприйнятті світу. Зміст вивчення ділової української 
мови має включати основні комунікативні компетенції, які формуються 
на основі взаємозв’язаного мовленнєвого лінгвосоціокультурного 
україномовного розвитку особистості відповідно до їхніх можливостей 
та професійних інтересів.  

Так, лінгвосоціокультурні компетенції дають можливість педагогу 
здійснювати міжкультурні комунікації та вміння використовувати 
лінгвокраєзнавчі знання. Загальнонавчальні компетенції сприяють 
оволодінню стратегіями мовленнєвої діяльності, спрямованих на 
розв’язання завдань і професійних проблем. Важливим завданням є й 
підготовка підручників української мови, розрахованих на тих, хто 
володіє російською мовою; практичних видань, спрямованих на 
вироблення навиків побудови словосполучень та речень за моделями, 
притаманними саме українській мові, на оволодіння специфічною 
українською лексикою, що є ментальністю народу. Для швидкого 
оволодіння українською мовою необхідно проводити спеціальні 
проблемні семінари, курси для представників національних меншин з 
урахуванням їхньої рідної мови, з різним рівнем складності, різного 
рівня лінгвістичної підготовки. В системі післядипломної педагогічної 
освіти на спецкурсах важливо ознайомлювати з літературами народів, 
які проживають в Україні, а національні меншини мають виявляти 
внутрішню готовність повноцінно інтегруватися в єдиний український 
культурно-інформаційний простір, зберігаючи свої національні 
особливості. Адже тільки через знання культур наших народів можна 
прийти до взаємоповаги, порозуміння, любові. 

Одне із завдань освітян – максимально активізувати 
найрізноманітніші ресурси української мови. Як відомо, частина 
населення розмовляє мовою, якій уже дали назву “суржик”. Його 
називають “гримучою сумішшю”, “хохляцьким діалектом”, скаліченою 
мовою українських селян, українсько-російським гібридом. Такою 
мовою, як правило, користується малоінтелігентна частина населення, 
байдужа до будь-яких проблем. Люди, для яких мірилом цінностей є 
тільки матеріальне, легко втрачають мову. 

Сьогодні, коли українська мова одержала статус державної, 
розширює сферу свого функціонування, зростає увага до культури 
усного та письмового мовлення, стає престижно розмовляти гарною 
українською мовою, приходить розуміння того, що добре знання мови – 
важлива професіограма людей різних спеціальностей. Основи вмілого 
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користування мовою закладаються з дитинства, тому так важливо 
прищеплювати дітям ще в школі почуття відповідального ставлення до 
мови як найважливішого засобу людського спілкування, навчати їх 
трактувати мову як “енергію”, “діяльність”, “духовну силу”, виробити в 
них навички не лише правильного, а й майстерного вживання мовних 
засобів відповідно до конкретної комунікативної ситуації, навчити їх 
виявляти помилки й очищати своє усне та писемне мовлення від тих 
елементів, що спотворюють його.  

Держава повинна заохочувати вивчати українську мову, ні в якому 
разі не примушувати. Не потрібно звинувачувати пересічного 
громадянина у незнанні української мови, адже його не провина, що він 
народився у російськомовному середовищі, яке не заохочувало до 
мовного розмаїття, не створювало суспільно-привабливий образ 
двомовності. Реальна двомовність – це насамперед ненасильництво у 
мовній сфері, це створення умов і заохочення громадян до вивчення 
державної мови. Найголовніше в мовній політиці – довіра і повага до 
будь-якої мови. 

Сферою обов’язкового застосування державної мови мають бути 
насамперед державні установи. Держава має підтримувати та сприяти 
розвитку української мови, надавати пільги і гранти, пропонувати інші 
види матеріального заохочення і разом з цим створювати привабливий і 
авторитетний імідж мови і мовців. Українці мають збагнути серцем 
просту істину: треба говорити мовою народу, серед якого живеш. 

Мова може розвиватися, якщо буде використовуватися в живій 
мовленнєвій діяльності, якщо буде для кожного її носія знаряддям 
мислення і оформлення думки. 

Мова – явище містичне; вона не вкладається в рамки формальної 
логіки, буденної свідомості, традиційної граматики. Масштаби мови – 
ніяк не менше космічних. Економіка починається з патріотизму, який 
неможливий без знання рідної мови і без глибокої поваги до мови 
державної. Для консолідації нації необхідно створити єдиний 
інформаційний простір, у якому державна українська мова об’єднає 
націю. 

Отже, нам необхідно опікуватися культурою мовлення, зберігати 
традиції повноцінного культурного розвитку, що передбачає 
необхідність створення українських наукових та технічних 
терміносистем, зокрема національних терміносистем у галузях 
комп’ютерної техніки, штучного інтелекту, автоматизованого 
забезпечення інформаційної служби, розширення присутності 
української мови в Інтернеті, тобто необхідне створення української 
науково-термінологічної бази сучасного постіндустріального 
суспільства. 

Можемо зробити висновок, що розвиток україномовної особистості 
в полікультурному середовищі може здійснюватися за таких умов, коли 
вивчення мов, культур, фольклору – як українського, так і всіх інших 
народів України виростає до рівня не просто важливого, а й 
стратегічного завдання сучасної освіти. Тільки дбаючи про розвиток 
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культури – як титульної  нашої держави, так і всіх інших народів, ми 
зможемо поступово перетворити нашу країну в полікультурне 
середовище. Рідна мова у вихованні й освіті – то є найкращий інтимний 
провідник думок, почувань, вражень. 

Любов до рідного слова, усвідомлення необхідності активного 
використання української мови в усіх сферах суспільного життя, 
постійна потреба шліфувати своє мовлення є запорукою утвердження і 
розвитку державної мови  України. Українська мова в сучасних умовах 
має звучати повнокровно й вільно, природно й правильно, невимушено й 
красиво. 

 
 

 
Онуфрієнко Г.С., Хваткова С.О. (Запоріжжя) 

 
УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА 

 НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА У ВНЗ 
 

У статті обгрунтовується актуальність проблеми мовної освіти у 
ВНЗ, досліджується стан мовної освіченості учнівської й студентської 
молоді та аналізуються її погляди на мовну проблему в Україні. 

 
Кожен народ репрезентує свої досягнення в науці, освіті, техніці, 

культурі через мову – споконвічне явище суспільного життя. Державний 
статус мови юридично забезпечує її функціонування в усіх сферах 
соціального простору, виступаючи таким чином важливим і 
обов’язковим державотворчим чинником1.  

Мова фіксує і зберігає результати пізнавальної діяльності: “вона 
відноситься до всіх інших засобів прогресу, як перше й основне”2. 
Засвоюючи мову, людина оволодіває й основними формами та законами 
мислення. Вся діяльність людини “перебуває під знаком Слова: навіть 
якщо слово не вимовляється людиною вголос, навіть якщо воно не 
промовляється нею і про себе, діяльність націлена на нього й 
відбувається в світі усвідомлюваному та названому”3. 

Рівень розвитку рідної мови відображає рівень розвитку інтелекту 
нації – носія цієї мови: словниковий запас – це те, що знає нація про себе 
і про світ; граматична система мови – це те, як вона про себе і цей світ 
говорить. Значення української мови як рідної в системі інших 
навчальних предметів, безперечно, є винятковим: вона є не лише 
предметом навчання, а, передусім, засобом пізнання світу, 

                                           
1 Див. докладніше: Онуфрієнко Г.С. Наш духовний скарб – рідна мова // 

Онуфрієнко Г.С., Таранова Н.В. Українська мова в тестових завданнях для юристів: 
Поглиблений курс. Навч. посіб. – Запоріжжя, 1999. – С. 3-11.  

2 Потебня А.А. Эстетика и поэтика. – М., 1976. – С. 211. 
3 Хайдеггер М. Гельдерлин и сущность поэзии // Работы и размышления разных лет. – 

М., 1991. – С. 27. 
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інтелектуально-культурних цінностей нації та всього світу, засобом 
навчання фаху, самопізнання, розвитку, самоактуалізації і 
самовдосконалення. 

Важливою справою національного відродження України є 
піднесення мовної/мовленнєвої культури суспільства, озброєння 
знаннями стилістичних багатств рідної мови насамперед молоді, яка 
здобуває вищу освіту й використовуватиме слово як знаряддя праці, 
носій інформації, професійну вербальну зброю та засіб духовного 
впливу і в такий спосіб сприятиме піднесенню культури й духовності 
народу. Насамперед це стосується майбутніх гуманітаріїв – філологів, 
перекладачів, журналістів, педагогів, менеджерів, юристів, економістів-
міжнародників, політологів, соціологів, які мають стати провідниками і 
професійної, і загальної, і мовної культури, щодня втілювати в життя 
декларовану десятою статтею Конституції України (1996 р.) державність 
української мови, сприяти функціонуванню української мови в усіх 
сферах суспільного життя і на всій території України, пам’ятаючи, що 
“єдиною прикметою, за якою взнаємо народ, і разом з тим єдиною, 
незамінимою нічим і обов’язковою умовою існування народу є єдність 
мови”1. 

Доленосного значення набула проблема державної мови як 
могутнього засобу самозбереження нації, її цивілізованого існування в 
час активної розбудови Української держави. Україна творить своє 
майбутнє через усебічний розвиток особистості, rрунтовну професійну 
орієнтацію молоді та активне сприяння нарощенню її духовно-
інтелектуального потенціалу. Держава, дбаючи про освіченість своїх 
громадян як джерело їхнього ж блага, утверджує і забезпечує через їх 
освіту свою державність у сучасному й майбутньому. Отже, саме освіта 
може і має сприяти реальному закріпленню державності України, а 
наука – підвищенню інтелектуалізму суспільства і мови, вдосконаленню 
поняттєвої сфери духовності, що разом доводить: “чим вищим є рівень 
національного мовлення як першоознаки інтелектуально-духовної 
атмосфери, тим вищий рівень свідомості людей”2. І саме “ступінь влади 
над мовою” (О. Потебня) стає дуже важливим і суттєвим, хоча, 
безумовно, не єдиним показником інтелектуального рівня та загальної 
культури сьогоднішнього студента – завтрашнього бакалавра, магістра, 
аспіранта. Отже, мовна/мовленнєва культура – один “з основних 
критеріїв оцінки професійної придатності працівників у державних 
інституціях”3. 

Мовна/мовленнєва культура студента формується за різних 
взаємопов’язаних умов, як-от: шанування державної мови; читання 

                                           
1 Потебня А.А. Мысль и язык. – К., 1993. – С. 187. 
2 Панько Т.І. Індивідуальне й соціальне у виробленні українського інтелігентного 

мовлення // Українська мова та література в школі. – 1992. – № 1. – С. 3.  
3 Звернення Всеукраїнської науково-практичної конференції “Мовленнєва культура у 

професійних навчальних закладах” (27-28 січня 1998 р., м. Львів) // Педагогіка і психологія 
професійної освіти. – 1998. – № 4. – С. 7-8. 
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різних джерел, якими репрезентоване стилістичне розмаїття рідної мови 
(наукова, художня, публіцистична, офіційно-ділова, юридична 
література); стеження за змінами норм української літературної мови, які 
фіксуються новими редакціями правопису та лексикографічними 
виданнями; усвідомлення специфічності національних норм у фаховій 
термінології кожної з мов, якими він послуговується, з метою уникнення 
інтерференційних помилок на тлі аналогій та подібностей у фактах 
рідної й нерідної/іноземної мов; критично-творче ставлення до 
написаного і вимовленого, вироблення навичок самоконтролю й 
самокорекції з опорою на мовні/мовленнєві норми та практику 
визнаного зразка. 

Теперішнім етапом підготовки фахівців в Україні і для потреб та 
майбутнього України об’єктивно актуалізовано проблему філологічної 
парадигми у вищій освіті, чим сфокусовано увагу філологів і всіх 
освітян, науковців і практиків на питаннях мети, ролі, функцій, завдань, 
змісту, структури та специфіки лінгвокультурологічного компонента 
саме в професіограмах гуманітаріїв, у їх інтелектуально-креативній 
діяльності. Розв’язанням цих проблем, по-перше, проектується 
гармонізація професійних знань та належної мовної/мовленнєвої 
освіченості як фундаментальної засади професіоналізму у гуманітарній 
галузі комунікативно-діяльнісної сфери. По-друге, модернізація 
освітньої діяльності в Україні у контексті європейських вимог 
передбачає у спектрі визначальних критеріїв її в рамках Болонського 
процесу насамперед піднесення якості підготовки і 
конкурентоспроможність фахівців, відповідність європейському ринку 
праці, створення умов для вільного переміщення студентів на теренах 
України і Європи. Отже, актуалізована завданнями нового часу, 
державною мовною політикою в Україні та прогресивними процесами 
європейської інтеграції проблема якості професіоналізованої 
мовної/мовленнєвої освіченості студентської молоді, зокрема тієї, що 
здобуває гуманітарний фах, потребує нагального конструктивного 
розв’язання як на рівні змісту, кінцевої мети й квантитативних 
характеристик її, так і пріоритетних та перспективних стратегій 
лінгводидактики і прикладної лінгвістики. 

Отже, опанування у ВНЗ мовою спеціальності – це засвоєння, 
передусім, наукового стилю як функційного різновиду національної 
літературної мови в межах обраної галузі знань, зокрема нормативних 
зразків наукових текстів на всіх рівнях їх ієрархічної організації, а також 
формування навичок і вмінь з таких актуальних видів професійної 
мовленнєвої діяльності, як продукування та компресія наукової 
інформації за фахом у вигляді плану, тез, конспекту, анотації, реферату, 
рецензії, повідомлення, доповіді, курсової роботи, наукової роботи, 
статті1 тощо. А оскільки термінологія – найголовніший, постійний і 

                                           
1 Див.: Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навч. посіб. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 312 с. 
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визначальний компонент наукового стилю мови1, то саме стан розвитку 
національної літературної мови визначає нормативність сучасної 
термінології як найрухомішої, найдинамічнішої і найінформативнішої 
частини лексики мови спеціальності. 

Отже, мета цієї статті – обгрунтувати необхідність поглибленого і 
пролонгованого навчання української мови у ВНЗ, проаналізувати 
спектр бачення цієї проблеми студентською та учнівською молоддю, у 
тому числі представниками різних областей України. У наших 
попередніх роботах2 досліджено проблему походження української мови 
та її періодизації в концепціях і гіпотезах вітчизняних та зарубіжних 
лінгвістів ХІХ – ХХ ст. За весь історичний період розвитку вона 
постійно зазнавала переслідувань та заборон. Донедавна, коли українці 
вивчали історію інших народів, але були ізольовані від власних 
історичних надбань, українська мова вважалася представниками 
панівних народів і навіть їхніми урядами одним із діалектів російської 
мови, “малороською мовою”. На сьогодні такі твердження переконливо 
спростовано завдяки науковим дослідженням українських лінгвістів, які 
доказовими фактами заперечили діалектне походження української мови 
від російської й наголосили на її самостійному розвитку, починаючи з 
кінця VI – початку VII ст. (точний час зародження української мови 
залишається в науці дискусійним питанням). Чому ж і досі на 
шістнадцятому році незалежності України з багатьох галузей 
суспільного життя українську мову фактично витіснено, а у деяких 
регіонах майже повністю? Безумовно, не можна забувати, що багато хто 
з дорослого населення свого часу навчався у школах з російською мовою 
викладання. Зрозуміло, що української мови вони не знають досконало, а 
тому в спілкуванні надають перевагу російській, а до української 
звертаються виключно у разі необхідності3. 

І сьогодні триває боротьба за право бути державною між українською 
та російською мовами. Під державною/офіційною мовою в науковій 
літературі розуміють визнану законом урядову мову, обов’язкову для 
органів законодавчої та державної виконавчої влади, судочинства, 
освіти. Таке конституційно-правове закріплення мови (більшості 
населення або корінної нації) як державної /офіційної виступає 

                                           
1 Онуфрієнко Г.С. Українська наукова мова у термінологічному вимірі і в контексті 

вимог Болонського процесу // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту 
українознавства. – К.: Фоліант, 2006. – Т. Х. – С. 175-186. 

2 Онуфрієнко Г.С., Хваткова С.О. Генеза української мови: гіпотези у сучасному і 
минулому // Мова і культура: Наук. щорічний журнал. – К., 2006. – 10 с.; Онуфрієнко Г.С., 
Хваткова С.О. Проблема походження й періодизації української мови в концепціях і 
гіпотезах ХХ століття // Державна етнонаціональна політика: правовий та 
культурологічний аспекти в умовах Півдня України: Збірник наукових праць VI 
Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Запоріжжя: Облдержадміністрація, ЗНТУ, 2005. – 
С. 274-277. 

3 Див.: Сележан Й. Ю. Мова як засіб спілкування // Збірник наукових праць НДІУ. – 
К., 2006. – Т. Х. – С. 119-129. 
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важливим чинником утвердження національної державності, стає її 
державним атрибутом1. 

Дійсно, “у політиці найскладнішим є мовне питання”, – зазначав 
президент Франції (1969-1974) Жорж Помпіду. У деяких регіонах 
України, за опублікованою інформацією, і досі не завжди є можливість 
віддати дитину до українськомовного садочка, школи. Особливу увагу 
викликає молоде покоління – українське студентство, якому 
розбудовувати державу в ХХІ ст. Населення окремих областей не 
задоволене українізацією. Зрозуміло, що ніякої “насильницької” 
українізації не існує, але в якій іншій країні українська мова як мова 
корінного населення може претендувати на статус державної, на 
реалізацію державності у галузі народної освіти, діяльності державних та 
адміністративних органів тощо? У цьому контексті проблема викладання 
української мови як обов’язкової навчальної дисципліни у ВНЗ 
заслуговує на першочергову увагу, бо вона – засіб здобуття вищої 
освіти, основний чинник формування національної свідомості.  

Дослідженням було передбачене анкетування (опитування за 
бажанням) з метою розв’язання низки актуальних питань, а саме: про 
мету вивчення та функції української мови в середній школі, 
необхідність удосконалення знань з української мови у ВНЗ, про 
уявлення найконструктивнішої мовної політики в Україні, проблему 
вибору державної мови в багатонаціональному суспільстві, про зміни в 
соціумі, що забезпечили б державність української мови де-факто. 
Експеримент було змодельовано за сучасними вимогами2. Вибір 
респондентів для дослідження було обрано з урахуванням біологічних і 
соціальних факторів (зокрема, вік, стать, спеціальність). Місце 
народження було задане – це переважно місто Запоріжжя, а також 
Вінниця, Полтава, Донецьк, Луганськ, Рівне, Львів, Житомир, Київ, 
Миколаїв, Одеса. Фактор стать є біологічним феноменом, де 
виокремлюються дві градації ознак: чоловіча та жіноча статі. Соціальний 
фактор виявляє у нашому експерименті три градації: гуманітарний, 
економічний і технічний напрями освіти та слухачі підготовчих курсів. 
Респондентами з гуманітарним напрямом освіти були студенти-
першокурсники двох спеціальностей: “Переклад” та “Міжнародні 
економічні відносини”. Групу респондентів з економічним напрямом 
освіти репрезентували студенти першого курсу спеціальності 
“Менеджмент”. Група з технічним напрямом освіти – це студенти 
першого – п’ятого курсів спеціальностей “Технологія 
машинобудування”, “Ливарне виробництво чорних та кольорових 
металів”, “Організація перевезень” та учні випускного класу. Об’єкт 

                                           
1 Див.: Медвідь Ф., Медвідь Я. Державний статус української мови: політико-правові 

підстави // Мова і культура нації. – Львів: Львівський інститут внутрішніх справ, 2001. – 
С. 33-37. 

2 Див.: Дьяконова И.В. Иноязычное слово: социопсихолингвистический аспект 
исследования: Автореф. дис. … канд. филол. наук: 10.02.19. – Пермь: Пермский 
государственный университет, 2002. – 19 с. 
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дослідження – усвідомлення респондентами окресленого кола проблем. 
Вікова границя респондентів – 15-22 роки. 

В опитуванні взяло участь 215 осіб (із них чоловіків – 94, жінок – 
121). Дані було зібрано методом анкетування. Учасникам анкетування 
було запропоновано відповісти на 6 запитань упродовж 10-15 хв. 

Опрацювання та аналіз відповідей переконав, що рівень знань з 
української мови, що отримують у школі – недостатній. Більшість 
респондентів розуміє, що соромно не знати українську мову, але, на їхню 
думку, шкільною програмою передбачено недостатню кількість годин 
української мови та літератури. Всі респонденти вважають обов’язковим 
поглиблене вивчення української мови у ВНЗ упродовж усіх років, аби 
добре підготуватись як до навчальної, так і до обраної професійної 
діяльності. Більшість (понад 60%) респондентів упевнені, що 
“державною мовою має бути лише одна – українська, а будь-яка інша 
політика призведе до етнічної кризи та розколу в державі”. 

Здійснімо детальніший аналіз результатів опитування. Фактори 
спеціальність та вік виявилися найсуттєвішими. На всіх факультетах 
переважна більшість респондентів (85-90%) переконані в необхідності 
якісного володіння українською мовою для подальшої кар’єри. Так, 
студентка першого курсу спеціальності “Переклад” зауважила: 
“Студенти всіх спеціальностей, як і громадяни країни, повинні 
вдосконалювати свій рівень знань з української мови для того, щоб 
вільно спілкуватися рідною мовою, як це робиться у кожній країні. Ми 
ніколи не почуємо, щоб американець щодня спілкувався не англійською 
мовою, а китайською, наприклад”. Окремі студенти зазначили, що не є 
доцільним вивчення української мови у ВНЗ упродовж усіх п’яти років, і 
зауважили, що “краще було б дати студентам право вибирати, якою 
мовою вони хочуть навчатися: українською чи російською”. 

Респонденти виявили зрілий рівень орієнтації у проблемі. Переважна 
більшість респондентів усіх напрямів освіти (гуманітарний – понад 70%, 
економічний – близько 70%, технічний – понад 60%) переконані, що 
тільки українська мова може бути державною в нашій країні. Близько 
чверті опитаних студентів усіх спеціальностей вважають, що державних 
мов повинно бути дві – українська й російська. Один із студентів-
першокурсників спеціальності «Менеджмент», підтримуючи ідею двох 
державних мов в Україні, прокоментував її так: «Пів-України розмовляє 
українською мовою, а пів-України – російською. Неможливо заборонити 
мову, якою люди думають і спілкуються. Нічого не можна нав’язувати. 
Треба надати право вибору, а не примушувати, бо це ще більше 
відштовхує від української мови». 

Серед опитаних слухачів підготовчих курсів менше половини вважає, 
що тільки українська мова може претендувати на статус державної. (Для 
порівняння – вже понад 70% опитаних студентів перших курсів 
виступають за державний статус української мови). Понад 85% із них 
наголошують, що рівень знань з української мови, які вони отримують у 
школі, не є достатнім для здобуття подальшої освіти, а тому необхідно 
поглиблено вивчати українську мову у ВНЗ. Отже, завдяки навчанню на 
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підготовчих курсах учні усвідомлюють державницьку роль української 
мови та її функції у вищій освіті та професії. Вони впевнені, що у ВНЗ 
можна здобути необхідний для професійної діяльності рівень знань з 
української мови. 

Близько 10% респондентів виступило за другу державну мову – 
англійську, близько 20% – за російську. Більшість (понад 70%) 
респондентів наголошує: “Треба провести українізацію в усіх сферах 
суспільного життя, треба вдосконалювати знання української мови ще 
з першого класу навчання в школі, щоб діти вільно послуговувалися цією 
мовою, починаючи з дитинства, саме тоді, коли вона буде сприйматися 
як суто державна”. 

Респонденти із західних областей виступають за єдину державну 
мову для всіх, за обов’язкове викладання української мови в усіх 
навчальних закладах, починаючи з дитячого садочка та закінчуючи ВНЗ. 
Представниця східної області зауважила, що  “украинский язык в 
профессиональной деятельности мне не нужен потому, что я живу в 
Донбассе. Следовательно, нет необходимости изучать его ни в школе, 
ни в вузе, и в Украине должно быть два (украинский и русский) 
государственных языка”.  

Отже, підсумовуючи результати аналізу, можна зробити низку 
актуальних висновків:  

1. Мовна проблема цікавить і турбує молоде покоління України;  
2. Здійснене соціолінгвістичне дослідження з урахуванням різних 

параметрів виявило не тільки очікувану строкатість відповідей, а й дало 
змогу визначити певні спрямування, тенденції в поглядах у сучасної 
учнівської та студентської молоді: 2.1. Студентська молодь вважає за 
необхідне поглиблено вивчати українську мову на всіх курсах і в нових 
аспектах: наукова й ділова мова, культура мови, українська термінологія; 
2.2. Більшість студентів переконана, що на статус державної мови може 
претендувати виключно українська мова;  

3. Є нагальна потреба піднести на належний високий рівень 
викладання української мови у середній школі, аби її випускники 
усвідомлювали практичну потребу вільно послуговуватися мовою 
держави, в якій вони народилися, живуть, здобувають освіту й 
працюватимуть;  

4. На часі лишається проблема переконливого наукового 
розтлумачення в словниках, енциклопедіях тощо термінів державна 
мова та офіційна мова (хоча за Конституцією України допускається 
вживання лише терміна державна мова) для забезпечення абсолютно 
точного використання цих термінів і відповідних понять, що виникли в 
межах юридичної проблематики “Мова і держава”;  

5. Для забезпечення повноцінної, якісної, грунтовної, сучасної, 
відповідної до вимог Болонської декларації лінгвістичної підготовки 
майбутніх бакалаврів, магістрів, аспірантів, науковців, практиків, які 
віддано слугуватимуть національній справі, не можна вважати 
достатньою невеличку за аудиторними годинами навчальну дисципліну 
“Українська мова (за професійним спрямуванням)”. Це імпульсує 
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пошуки і логічне введення до навчальних планів з усіх спеціальностей 
таких актуальних для студентів та магістрантів спецкурсів, як “Культура 
усного й писемного мовлення” (І курс), “Українська наукова мова 
(науковий стиль української мови)” (ІІ курс), “Українське 
термінознавство” (ІІІ курс), “Українське документознавство” (IV курс), 
“Основи риторичної культури фахівця” (V курс), бо “мова – постійний, 
щосекундний референдум на вірність Батьківщині, адже держава без 
своєї мови втрачає істотні ознаки суверенітету – культурного та 
інформаційного, зрештою – ідеологічного”1;  

6. Мовна/мовленнєва компетентність учнівства й студентства є 
об’єктивною передумовою їх самостійних успіхів у навчальній та 
майбутній професійній діяльності, бо мова – універсальний вербальний 
код, який обслуговує соціум для здійснення насамперед основних 
мисленнєвих операцій з інформацією;  

7. Запровадження нових і практично значущих мовних спецкурсів 
упродовж усього терміну навчання у ВНЗ як локальна реалізація 
провідної ідеї Болонського процесу (Вчитися все життя!!!) дасть змогу 
сформувати молоду національну еліту, яка думає і спілкується 
українською. 

Отже, мовна проблема, традиційно лишаючись однією з 
найскладніших в українському державотворенні2, чекає на своє 
конструктивне й практичне розв’язання і науковцями, і політиками, і 
педагогами, і викладачами. 

“Хто якою мовою думає, той до того народу належить” (В. Даль), 
тому головне – навчити українців мислити українською. Пам’ятаймо 
патріотичне гасло і застереження М. Драгоманова: “Кожна копійка, 
потрачена не на українську справу, кожне слово, сказане не по-
українському, єсть видаток  з української скарбниці, видаток, котрий при 
нинішніх порядках не вернеться в неї нізвідкіля!” Будьмо справжніми 
громадянами України!   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Пащук Р., Скиба І. Мова як феномен буття // Мова і культура нації: Збірник наукових 

праць. – Львів, 2001. – С. 89-94. 
2 Копиленко О. Мовні проблеми в українській політичній думці та законодавстві 1917-

1920 р.р. // Право України. – 1998. – № 9. – С. 44. 
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Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) 

 
УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ  

ВИВЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ  
У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ  

З НЕУКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ НАВЧАННЯ 
 

У статті розглядаються лінгводидактичні аспекти вивчення 
української мови учнями (студентами), для яких українська мова не є 
рідною або першою, з урахуванням їхнього життєвого досвіду, 
ментальності, психоповедінкових моделей. Обґрунтовується теза, що 
підручник української мови має бути одночасно підручником української 
культури і цивілізації, а в процесі вивчення української мови має 
переважати когнітивний підхід і відбуватися акультурація неукраїнців 
та винародовлених українців; порушуються питання  двомовності, 
інтерференції, вивчення невербальних засобів спілкування.  

 
З державним унезалежненням України дедалі більше розширюється 

вивчення української мови неукраїнцями і тими українцями, для яких 
українська мова не є рідною або першою. Оскільки в УРСР у школах 
національних  меншин (польських, румунських, угорських) українська 
мова не вивчалася, а в російських школах цей предмет трактувався як 
третьорядний і багато школярів на прохання батьків звільнялися від його 
вивчення, то в нашій країні фактично не було традицій викладання 
української мови у вказаному напрямку. Досвід шкіл (переважно 
недільних), який накопичила західна українська діаспора, по-перше, 
маловідомий в Україні, а по-друге, з огляду на істотні етносоціальні 
відмінності може бути використаний в обмежених масштабах. 

Вивчати природну мову з метою її практичного використання як 
засобу спілкування й отримання інформації без вивчення 
екстралінгвального матеріалу неможливо. Значеннєві одиниці природної 
мови – це не просто знаки на зразок математичних символів чи слів 
штучної мови з точно окресленим змістом, обсягом та структурою 
означуваного. Знаки природної мови мають складну семантичну 
структуру. Скажімо, означуване лексеми складається із денотативного, 
сигніфікативного та конотативного значень і являє собою цілісну 
сукупність сем, одні з яких є центральними, а інші – периферійними, 
однак залежно від ситуації (контексту) можуть переміщатися з периферії 
у центр і навпаки або й зовсім випадати з семантичної структури знака. 
Недостатньо знати ейдетичне (лексичне) поняття, треба знати також т. 
зв. лексичний фон уживання слова1. Крім цього, існує територіальна і 
соціальна варіативність як означувального, так і означуваного, у зв’язку 

                                           
1 Верещагин Е.М. К психолингвистической теории слова: Тексты лекций. – М., 1979. – 

С. 17. 
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з чим те саме слово не тільки вимовляють, а й розуміють чи сприймають 
з певними нюансами або й значними відмінностями на різних теренах 
побутування мови та в різних соціальних стратумах її носіїв. Коли 
йдеться про означувальне, то спостерігаються такі явища, як латентність 
звуків, звукосимволізм, які неоднаково сприймаються у різних мовних 
спільнотах. Наприклад, шиплячі приголосні за “рейтингом” у 
польськомовному середовищі оцінюються вище, ніж в 
українськомовному. З огляду на перелічені та низку інших чинників 
вивчення української мови неукраїнськомовними дітьми чи дорослими – 
це не просто засвоєння ще одного “коду”, ще одного засобу вираження, 
яким можна легко перекодувати зміст інформації, як, наприклад, числові 
значення римських цифр передати арабськими цифрами.  

Підручник української мови для тих, для кого українська мова не є 
рідною (першою), має являти собою водночас підручник української 
культури й цивілізації. Свого часу Іван Франко писав: «Більше як 100-
літня історія інтерпретації «Сл[ова] о п[олку] Іг[оревім]» показує 
наглядно, що  кожда інтерпретація, яка не вникає пильно в спеціальні 
прикмети української мови, в українську топографію та історію, в 
світогляд українського народу, його вірування, звичаї, способи вислову і 
т.д., ризикує попасти на хибні дороги»1. Це стосується не лише 
наукового дослідження мови пам’яток писемності, а й мови загалом та її 
вивчення з метою  використання у мовленнєвій практиці. «Без звернення 
до явищ культури вивчення мови збіднюється і зводиться до засвоєння 
фонетичних, лексичних і граматичних явищ. Звичайно, потрібно 
приділяти велику увагу засвоєнню саме мовленнєвих механізмів і 
тренуванню мовленнєвих моделей, але викладач не має забувати 
золотого правила: нема чого вчитися говорити, як нема що сказати”, – 
справедливо зауважує французький учений Ж. Ласера2.  

Якраз у пов’язаності з мовним навчанням найповнішою мірою 
виявляється цілісний, інтегральний характер українознавства як 
навчальної дисципліни, що поєднує в собі відомості з української 
географії, історії, економіки, соціології, психології, культурології, 
етнографії, фольклористики, літературознавства, лінгвістики та інших 
галузей знань про Україну й український народ. Не буде перебільшенням 
сказати, що вивчення української мови – це  скомпресований курс 
українознавства, його лінгводидактичний аналог. П. Кононенко пише: 
«Той, хто відриває проблему мови від проблеми тотального буття 
людини й суспільства, той або недостатньо освічений, або свідомо 
лукавий: він підступно руйнує цілісність буття і свідомості, економіки і 
політики, причин і наслідків, робить мову призвідницею негараздів та 

                                           
1 Франко І. Роман Заклинський. Пояснення одного темного місця в «Слові о полку 

Ігоревім» // Франко І. Зібрання творів у п’ятдесяти томах. – К., 1982. – Т. 37: Літературно-
критичні праці  (1906 – 1908 ). – С. 121.  

2 Ласера Ж. Реалии французской культуры на уроках французского языка // 
Лингвострановедческий аспект преподавания русского языка иностранцам. – М., 1974. – 
С. 218. 
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антагонізмів, розладу душі і свідомості, розпаду цілісного 
світосприйняття і світорозуміння»1.  

Особливо важливе значення має українознавча складова вивчення 
української мови для тих, для вона не є рідною або ж першою. Про 
український світ найадекватніше і найповніше можна розповісти 
(написати) його мовою. Мова – це образ народу, вона виросла на певній 
землі, ввібравши в себе все, що на ній було і є. І якщо за мовою не 
стоятиме цей образ, то рідна або перша мова людини постійно 
“плутатиметься у неї під ногами”, коли вона розмовлятиме українською. 

У процесі засвоєння української мови відбувається акультурація 
неукраїнців і винародовлених та асимільованих (зросійщених, 
спольщених, румунізованих тощо) українців, тобто засвоєння ними 
українського колективного (етнічного, національного) досвіду, надбань 
української культури й цивілізації і водночас долання упередженості, 
викривлених чи й цілеспрямовано витворених хибних уявлень про 
Україну та українців, їхню історію. Наприклад, що Львів – польське, а 
Харків – російське місто, що «Слово о полку Ігоревім» створили 
«російські співці»2, що національні герої України – зрадники і бандити, 
що українська культура некомплектна (не цілісна) і неповновартісна, а 
українська мова сільська і т. ін. Українознавча компонента покликана, 
серед іншого, руйнувати негативні стереотипи щодо українців як 
“зрадливих” (росіяни), “різунів” (поляки), “юдофобів” (євреї).  

Через вивчення української мови має відбуватися накопичення і 
зберігання інформації як цілісної системи знань про український світ 
серед неукраїнців. І що більше неукраїнців й винародовлених українців 
буде охоплено цим процесом, то краще для українства і людської 
спільноти загалом. Багатство світу – в його різнобарвності. 

Українознавство має не супроводжувати вивчення української мови, 
бути зовнішнім додатком до нього, а становити інтегральну частину 
цього процесу, органічно поєднуючись із мовним матеріалом в 
інтерпретаціях, поясненнях, вправах, різних типах завдань, зокрема 
творчих, у текстах. Тексти – незалежно від їх навчального призначення 
(для читання, мовленнєвого експериментування, з лексичними і 
граматичними завданнями, для переказу, рольових ігор тощо) – мають 
бути інформаційно насиченими, естетично досконалими, мати значний 
виховний потенціал, спрямований на утвердження українських 
національних вартостей у свідомості учнів, їхнього позитивного 
наставлення до України й українців, без якого не може бути належного 
оволодіння мовою. Це підтверджує негативний досвід обов’язкового 
вивчення російської мови у країнах колишнього соцтабору або вивчення 
української мови в російськомовних школах УРСР.  

                                           
1 Кононенко П.П. Мова і майбутнє України // Філологія як українознавство: Навч. 

посіб. / Укл. П.П. Кононенко, А.К. Мойсієнко та ін. – К., 2003. – С. 141.  
2 Eco U. W poszukiwaniu języka uniwersalnego / Przekład W. Soliński; Przedmowa J. Le 

Goff. – Gdańsk; Warszawa, 2002. – S. 351. 
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Вторинне, опосередковане мовними одиницями вивчення української 
реальності передбачає цілеспрямований відбір навчального матеріалу з 
погляду його актуальності, важливості, потрібності мовцям. Тут не 
можна допустити перехилу в бік архаїки, етнографізму чи 
розважальності або “загальнолюдських” тем (погода, спорт, любов і т. 
п.). Орієнтуватися належить, передовсім, на українську сучасність та 
актуальний історизм, не забуваючи, звісно, про вікові, національні та 
інші особливості учнів. Українознавча насиченість текстів має бути 
якомога повнішою за будь-яких умов, проте не так за кількістю мовних 
одиниць, як за їхньою пізнавально-виховною спроможністю. 

Вивчення мови, що ґрунтується на культурно-цивілізаційних засадах, 
спрямоване на засвоєння не тільки мовних знань і знань про культуру та 
цивілізацію народу, а й на формування у свідомості школярів (студентів) 
“механізмів поетапного засвоєння іншого соціуму й іншої культури 
через мову”, розвитку в них “білінгво-когнітивної свідомості” та має 
здійснюватися “не в лінійній послідовності, коли іншокультурне 
(“чуже”, “незнайоме”, “чужорідне”) відразу ж інтегрується в ланцюжок 
лінійної послідовності власного “рідного” мовного і культурного 
досвіду”, бо лінійний підхід веде до редукціонізму, до того ж 
редукується національно-специфічний зміст1. Додамо до цього, що 
редукціонізм охоплює не лише зміст, тобто денотацію, а й сигніфікацію і 
конотацію мовних одиниць. Порівняємо, наприклад, оцінку слів 
мазепинець, самостійність, тризуб українцями й їхніми етнічними 
сусідами.  

У вивченні мови з діяльнісною, комунікативною метою має 
переважати когнітивний підхід: розуміння учнями відмінностей між 
українською та їхньою рідною (першою) мовою. Без контролю 
свідомості за своїм мовленням учням не вдасться виробити автоматизми 
спілкування.  

Друга мова як цілісна функціональна система не може бути 
опанована в процесі навчання інакше, ніж свідомо, аналітично. Йдеться 
про засвоєння мовних структур, пов’язаних з когнітивними структурами 
в статичному аспекті, тобто як певних моделей типізованих фрагментів 
реальності, які (моделі) полегшують і автоматизують її сприйняття, і в 
динамічному аспекті, коли йдеться про перехід до поверхневих 
структур, тобто до мовлення. Мовлення – це насамперед вираження 
певних значень, які в когнітології визначаються як “понятійні структури, 
закодовані у мові”2. Кодуванню цих структур, а отже, і мовному 
мисленню властива етнолінгвальна специфіка.   

Засвоєння мовного матеріалу відбувається в напрямку: знання → 
вміння → навички. Це стосується як інтра-, так і екстралінгвальних 
аспектів мовлення. На перших етапах вивчення української мови 

                                           
1 Халеева И.И. Языковая политика: элемент или доминанта в области образования? // 

Знание языка и языкознание. – М.: Наука, 1991. – С. 75-77. 
2 Wierzbicka A. Semantyka. Jednostki elementarne i uniwersalne / Przekł. z jęz. аng. – 

Lublin, 2006. – S. 24. 
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українознавчі відомості можуть подаватися дітям їхньою рідною 
(першою) мовою, пізніше – українською. 

Вивчення другої мови істотно відрізняється від засвоєння першої, 
оскільки друга мова пов’язана з іншим онтологічно-гносеологічно-
аксіологічним інформаційним світом, з іншою апперцепційною базою, 
іншими типізованими уявленнями, ставленнями й оцінками, 
зумовленими різними причинами, серед яких не тільки незбіжність 
характерологічних, ментальнісних властивостей народів, а й відмінності 
в історичній долі, культурі, релігії, ландшафті, підсонні, характері 
впливу інших народів тощо. Неукраїнськомовні учні в Україні (особливо 
у містах південно-східних регіонів) знають реалії цивілізації своєї 
країни, але здебільшого слабко обізнані з українською культурою, 
українськомовні діти зарубіжжя – як на українських етнічних землях, так 
і в країнах поселення – краще обізнані з українською культурою 
(насамперед традиційною), ніж з українською цивілізацією, а 
неукраїнськомовні діти зарубіжжя, особливо неукраїнці, не обізнані ні з 
культурою, ні з цивілізацією. Тому лінгводидактичні та методичні 
аспекти вивчення української мови у навчальних закладах з 
неукраїнською викладовою мовою мають відповідною мірою різнитися 
залежно від етнокультурної і мовної ситуації у регіоні (країні). Доцільно 
розрізняти:  

1) вивчення української мови в неукраїнськомовних навчальних 
закладах України –  

слов’янських:  
а) східнослов’янських (російських, білоруських); 
б) західнослов’янських (польських, словацьких); 
в) південнослов’янських (болгарських); 

неслов’янських:                                        
грецьких;  
єврейських;    
молдавських;  
німецьких; 
румунських;  
татарських;  
угорських та ін. 

2) вивчення української мови на українських етнічних землях за 
кордонами України (Білорусь, Молдова, Польща, Росія, Румунія, 
Словаччина, Угорщина):  

а) в українськомовних навчальних закладах; 
б) у неукраїнськомовних навчальних закладах; 
3) вивчення української мови в країнах поселення:  
а) у східній діаспорі; 
б) у західній діаспорі. 

Обсяг і зміст українознавчої інформації – як загальної, так і 
прагматичної, тобто потрібної для діяльності спілкування українською 
мовою, у перелічених ситуаціях не може бути однаковим. Наприклад, 
немає потреби учням неукраїнських шкіл України давати докладні 
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фонові знання про слова і вирази типу гривня, Полісся, Верховна Рада 
тощо, оскільки ці діти проживають в Україні і більшою чи меншою 
мірою перебувають в українському інформаційному просторі. Очевидно, 
не в однаковому обсязі і нетотожне за змістом потрібне залучення 
українознавчого матеріалу у вивченні української мови за кордонами 
України на українських етнічних землях (Берестейщина, Білгородщина, 
Надсяння, Мараморощина, Пряшівщина і т.д.), українськими учнями 
(студентами) у місцях компактного проживання українців діаспори і 
неукраїнськими учнями (студентами). Культури бувають національно 
близькими, але соціально далекими, і навпаки. Ці тотожності 
(подібності) – відмінності потрібно брати до уваги в українськомовному 
навчанні, оскільки вони створюють різні передумови для трансферації 
(позитивного перенесення) та інтерференції (негативного перенесення) 
елементів і властивостей однієї мови в мовлення іншою та в 
спілкувальну поведінку загалом. 

Мова – це не лише код, яким “зашифровують” і “розшифровують” 
думки, волевиявлення, почуття, а й елемент національної культури, її 
першооснова, кровоносна система. Вона має культурно-естетичну 
вартість сама собою. Тому мовні елементи і мову загалом належить 
трактувати в аспекті вироблення в мовців відчуття її краси, евфонічності, 
мелодійності, гнучкості. Так само вивчення української мови має 
містити розумно дозовану інформацію про саму мову: її походження, 
історію розвитку, писемність, кількість мовців, територіальне 
поширення, престиж тощо. Учні (студенти) мають засвоїти певний обсяг 
відомостей з метамови, лінгвістичних термінів, зокрема тих, які 
відбивають специфічні, ідіоетнічні властивості й ознаки української 
мови, що ними вона відрізняється від рідної (першої) мови учнів. 

Українознавчий контекст вивчення української мови має сприяти 
підсиленню “напруги мовленнєвої потреби” спілкуватися українською, 
слугувати мотивації її вивчення як ключа до української культури, як 
засобу отримання інформації про Україну й українство, знаряддя 
співпраці з українцями в галузі політики, економіки, науки, культури та 
в інших сферах.  

Розглядана проблема щільно пов’язана з проблемою двомовності 
неукраїнців і російськомовних українців в Україні та українців в інших 
країнах. В Україні її актуальність зумовлена необхідністю регенерації 
(ренаціоналізації) української етнічної спільноти та потребами формування 
української політичної нації (громадян України незалежно від їхнього 
етнічного походження), засобом консолідації якої має слугувати державна 
мова. За межами України українська мова покликана зберегти українську 
етнічну субстанцію від винародовлення й асиміляції. 

Українознавчий матеріал потрібен для застосування прогресивних 
навчальних технологій, “драматичної методики” навчання другої мови1, 
організації педагогічних (операційних) ігор, для навчального 

                                           
1 Rouse A.C. Do it yourself: A handbook of dramatic situations for teachers of English at all 

levels. – Budapest, 1985. 
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квазіспілкування тощо – всього того, що виробляє чуття мови, 
мовленнєву інтуїцію, здатність думати другою мовою, відчувати “дух 
мови”. У цьому аспекті мають знайти своє застосування українські 
дитячі ігри, народні та сучасні пісні, казки, інсценізації тощо. 
Проникнення в глибини мови – це водночас проникнення в глибини 
буття народу – носія мови.  

Повновартісне оволодіння мовою йде від літературної мови до 
мови художньої літератури. Це категоричний імператив. На цьому 
шляху частка українознавчого матеріалу не має зменшуватися. Скоріше 
навпаки, бо розуміння тонкощів і краси мистецького використання мови 
без знання реалій і особливостей менталітету, відбитих у художньому 
тексті, сумнівне.  

Опанування другої мови потребує тривалого часу і не відбувається 
без помилок, відхилень, спричинених впливом рідної (першої) мови, 
неоднаковою апперцепційною базою мовних спільнот, різними реаліями 
буття, відмінностями в національному характері і т.ін. Тому треба 
пам’ятати про засади толерантності на різних рівнях навчання, не 
доводячи її, однак, до лаксизму – всепрощення, повного ігнорування 
помилок. 

Українознавчий матеріал у навчальному курсі мови має бути 
системно організований, мотивовано відібраний з урахуванням 
соціокультурного контексту й етапу вивчення мови, з дотриманням 
принципу наступності, концентричного розширення тощо.  

Комунікативне оволодіння українською мовою передбачає засвоєння 
невербальних засобів спілкування, які використовуються разом із 
мовними одиницями або замість них (знаки неканонічної фонетики, 
міміка, пантоміміка, предметні знаки та ін.). Належачи до неявного рівня 
культури, ці етносемантичні знаки часом істотно відрізняються у різних 
суспільствах, що може створювати ускладнення або й конфліктні 
ситуації у спілкуванні (відстань між співрозмовниками, знаки головою 
“так” і “ні”, прямий погляд у вічі тощо). Першорядна увага має 
приділятися тим невербальним знакам спілкування, яким властивий 
найбільш виражений ідіоетнічний або контрастний характер1. Потреба 
засвоєння паралінгвальних і паракінесичних знаків спілкування 
підкреслює важливість українознавчого підходу до вивчення української 
мови в неукраїнськомовних навчальних закладах. 

Із усього сказаного випливає, що, аби навчити осягати нову чи 
недостатньо знайому для учнів (студентів) реальність, вчитель 
(викладач) української мови, для якого ця мова не є рідною або першою, 
має бути «вторинною мовною особистістю», мати «білінгво-когнітивну 
свідомість», відчуття духу мови та якомога ширше знання всього, з чим 
мова пов’язана і що вона експонує. 
 

                                           
1 Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навч. посіб. – 2-ге вид., 

перероб. і доп. – К., 2006. – С. 98-35. 
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УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКИЙ БІЛІНГВІЗМ  
У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ  

ЗАКЛАДАХ ДЕРЖАВИ ПЕРІОДУ 90-х рр. ХХ ст.  
(за матеріалами статистики) 

 
У статті розглядаються етнолінгвістичної ситуації в системі 

освіти України в 90-х рр. ХХ ст., основні проблеми українсько-
російського білінгвізму, проблеми державної мови. 

 
Проблема гармонізації національно-мовних процесів є актуальною 

для всіх народів, які живуть в Україні. В свою чергу, забезпечення 
гармонізації національно-мовних процесів пов’язано з психологічним 
кліматом суспільства, ставленням людей до цієї проблеми, рівнем їхньої 
моральної культури. Водночас, безумовно, не останню роль відіграє і 
здійснення організаційних зусиль, спрямованих на ліквідацію 
деформацій в національно-мовній політиці, створення необхідних умов 
для функціонування української мови як державної, а також мов 
етнічних меншин, які населяють Україну.  

Найбільш складною і водночас важливою є цілеспрямована 
діяльність держави щодо впровадження української мови в 
загальноосвітніх навчальних закладах за умов збереження права 
етнічних меншин на навчання рідною мовою. За період 90-х рр. в 
Україні відбулися певні зміни у цьому аспекті.  

Загальна кількість учнів загальноосвітніх шкіл України 
збільшувалась до 1996 р. (6839 тис. чол. у 1992 р., 6948 тис. чол. у 
1996 р.) та різко зменшилась до 6674 тис. чол. у 1999 р.(за 1991 р. 
матеріали статистики відсутні)1. Кількість учнів, які навчаються 

                                           
1 Аналіз даних здійснено на основі матеріалів Державного комітету (Міністерства) 

статистики України: Мови навчання учнів денних загальноосвітніх шкіл по Республіці 
Крим, областях та м. Києву на початок 1992/1993 навч. року // Мережа та контингенти 
загальноосвітніх шкіл на початок 1992/1993 навч. року на Україні. Бюлетень Міністерства 
статистики України. – К., 1993. – С. 2; Мови навчання денних загальноосвітніх навчально-
виховних закладів // Мережа та контингенти загальноосвітніх навчально-виховних закладів 
на початок 1993/1994 навч. року. Бюлетень Міністерства статистики України. – К., 1994. – 
С. 11; Розподіл учнів загальноосвітніх навчально-виховних закладів за мовами навчання //  
Мережа та контингенти загальноосвітніх шкіл на початок 1994/1995 навч. року. Бюлетень 
Міністерства статистики України. – К., 1995. – С. 28; Розподіл учнів денних 
загальноосвітніх навчально-виховних закладів за мовами навчання // Мережа та 
контингенти загальноосвітніх навчально-виховних закладів України на початок 1995/1996 
навч. року. Бюлетень Міністерства статистики України. – К., 1996. – С. 33; Розподіл учнів у 
денних середніх закладах освіти за мовами навчання // Мережа та контингенти середніх 
закладів освіти України на початок 1996/1997 навч. року. Бюлетень Міністерства 
статистики України. – К., 1997. – С. 36;  Розподіл учнів  у денних середніх закладах освіти 
за мовами навчання //  Мережа та контингенти середніх закладів освіти України на початок 
1997/1998 навч. року. Бюлетень Міністерства статистики України. – К., 1998. – С. 36; 
Розподіл учнів  у денних середніх закладах освіти за мовами навчання // Середні навчальні 
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українською мовою значно зросла – з 3518,5 тис. чол. у 1992 р. до 4044 
тис. чол. у 1995 р. та 4493 тис. чол. у 1999 р., відповідно, частка 
збільшилася з 51% до 67%. Чисельність учнів, які навчалися в Україні 
російською мовою, зменшилась з 3269,5 тис. чол. у 1992 р. до 2837 тис. 
чол. у 1995р. та 2119 тис. чол. у 1999 р., зменшення відсотка становило – 
з 48% до 32%.  
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У Західному регіоні при незначному збільшенні загальної кількості 

учнів, які навчаються українською мовою, відбулося зростання частки з 
89,7% у 1992 р. до 93% у 1995 р. та 95% у 1999–2000 рр. Серед областей 
слід виділити Чернівецьку, де відсоток школярів, які навчаються 
українською мовою, найменший у регіоні: з 77,5% у 1992 р. він зріс до 
78,5% у 1995 р. та 81% у 1999 р. Нижчий (порівняно з іншими областями 
регіону) відсоток пов’язаний не стільки з великим російським 

                                                                                            
заклади України на початок 1998/1999 навчального року. Бюлетень Державного  комітету  
статистики України. – К., 1999. – С. 38; Розподіл учнів денних середніх навчальних 
закладів за мовами навчання на початок 1999/2000 навч. року // Середні навчальні заклади 
України на початок 1999/2000 навч. року. Бюлетень Державного  комітету статистики 
України. – К., 2000. – С. 6. 
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прошарком населення, скільки з історичною поліетнічністю краю. 
Кількість дітей, які навчаються російською мовою, у регіоні 

зменшилась у 5 разів – з 110 тис. чол. до 21,7 тис. чол., а відсоток впав з 
7% до 1,2% у період з 1992 р. до 1999–2000 рр. 
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Аналогічна тенденція спостерігається на Півночі України, де загальна 

кількість дітей, що навчаються українською мовою, зросла з 736 тис. у 
1992 р. до 1026 тис. у 1999–2000 рр., а частка збільшилася з 65,5% до 
90,6% у 1999–2000 рр. Окремо стоять Київська обл., частка в якій 
найвища (з 87% у 1992р. вона зросла до 96% у 1999–2000 рр.) та Сумська 
обл., де ця частка найнижча (49% і 79,5%).  

Що стосується навчання російською мовою у середніх школах, то 
ситуація в Північному регіоні така: чисельність учнів зменшилась у 4 
рази з 1992 до 1999–2000 рр., а відсоток – з 34,5% до 9,4%. Найвища 
частка дітей, які навчаються російською мовою – у Сумській обл. (у 
1992 р. вона складала 51%, у 1995 р. – 37% та в 1999–2000 рр. – 20,5%), 
найнижча – у Київській обл. (у 1992 р. – 13%, 1995 р. –7,9%, у 1999–
2000 рр. – 4%). 
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У Центральному регіоні України спостерігається аналогічна 

тенденція збільшення загального відсотка дітей, які навчаються 
українською мовою: у 1992 р. – 67%, у 1995 р. – 76,2%, у 1999–2000 рр. – 
86,4%.У цьому регіоні слід виділити Вінницьку обл., де темпи зростання 
кількості дітей, які навчаються українською мовою є найвищими: з 
83,8% у 1992 р. до 91,5% у 1995 р. та 97% у 1999 р., а також 
Дніпропетровську обл., де відсоток – найменший по регіону: 33% у 1992, 
46% у 1995 р. та 93% у 1999–2000 рр.(незважаючи на матеріали 
статистики такий “стрибок” здається сумнівним). 

Що стосується навчання російською мовою, то чисельність дітей, які 
навчаються нею у загальноосвітніх школах зменшилася з 1992 р. по 
1999 р. у Центральному регіоні у 2 рази, а частка з 33% до 13,5%. 
Найвищою вона залишається у Дніпропетровській обл., де знизилася з 
67% у 1992р. до 37% у 1999р. Найнижчий показник у Вінницькій обл. – 
16% у 1992 р. та 30% у 1999–2000 рр. 
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Дещо інша ситуація спостерігається у Східному регіоні України, де 

при зростанні чисельності дітей, які навчаються українською мовою 
майже у 2 рази (з 169 тис. до 306,5 тис. чол.), частка учнів збільшилась 
незначно: з 14% у 1992 р. до 17% у 1995 р. та 25,8% у 1999–2000 рр. 
Найвищим цей показник є у Харківській обл.: 30,5% у 1992 р., 51% у 
1999 р., найнижчим – у Донецькій: 4% і 11,7%.  

Абсолютно інші тенденції спостерігаються в регіоні стосовно 
функціонування російської мови у середніх закладах освіти. Відсоток 
дітей, які навчаються російською мовою на Сході держави, впав 
незначно (крім Харківської обл.), хоча і тут з 1992 р. по 1999 р. 
чисельність дітей зменшилась як і частка (з 86% у 1992 р. до 82,7% у 
1995 р. та 74% у 1999–2000 рр). Найвищим цей показник є у Донецькій 
обл.: 1992 р. – 96%, 1995р.– 94%, 1999–2000 рр.– 88%, найнижчим – у 
Харківській обл., де за останні 8 років він зменшився з 70% до 49%. 
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Розподіл учнів загальноосвітніх навчальних закладів  
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Південь України є найбільш складним регіоном щодо проблеми 

білінгвізму. Тут чітко розрізняються за “настроями” щодо 
функціонування та впровадження державної мови у середній школі 
“континентальний” регіон та АР Крим. Загалом на Півдні України, 
незважаючи на значне зростання кількості дітей, які навчаються 
українською мовою, частка їх збільшилася незначно – з 31% у 1992 р. до 
38% у 1999–2000 рр. Найвищим цей відсоток є у Херсонській обл. – 56% 
у 1992 р., та 73% у 1999–2000 рр.; найнижчим – у Криму – 0,1% та 0,6%.  

Незначно зменшилася частка учнів, які навчаються російською 
мовою у школах регіону: з 68,7% у 1992 р. до 61% у 1999–2000 рр. 
Найвищим цей показник залишається у Криму – 99,9% у 1992 р., 99,5% у 
1995 р. та 97,8% у 1999–2000 рр.; найнижчим – у Херсонській обл., де 
він зменшився з 44% у 1992 р. до 27% у 1999 р. 
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Загальний підсумок дослідження чітко характеризують наступні 

графіки, що дають уявлення про загальні тенденції щодо українсько-
російського білінгвізму в загальноосвітніх навчальних закладах України 
на тлі мовних тенденцій у державі періоду 1991 – 2000 рр. 
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Загальні тенденції щодо функціонування  
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На жаль, матеріали державної статистики дають лише приблизну 

картину реального стану мовної ситуації, яка не є настільки позитивною. 
Отже, підсумовуючи проаналізований матеріал, потрібно визначити 
наступні тенденції, що відбулися на теренах нашої держави протягом 
90-х рр. ХХ ст.:  

по-перше, до досліджуваної проблеми потрібно підходити досить 
обережно, тому що матеріали статистики, на жаль, не повною мірою 
відображають реальні чисельні зміни у мовному становищі України, 
доцільно говорити про тенденції – тому в даному дослідженні ми 
оперували переважно відсотковими показниками;  

по-друге, за своїми етнокультурними та етномовними особливостями 
населення України сьогодні досить чітко поділяється на західний 
(північний та центральний регіони, на наш погляд, займають проміжне 
становище – тенденції щодо повернення до української мови тут 
наближаються до відповідних процесів у західному регіоні), східний 
(запровадження  державної мови у середній школі проходить тут досить 
повільно) та південний регіони (чіткий регіональний характер – 
“континентальний Південь” та АР Крим, де державна мова у 
загальноосвітніх навчальних закладах запроваджується найбільш 
повільно та тяжко);  

по-третє, процеси повернення до рідної мови найбільш яскраво 
виражені на Заході країни, найменше – на Сході та Півдні, де мовна 
ситуація залишається вкрай негативною.  
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Михайлюк В.О. (Миколаїв) 

 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ  
ОСОБИСТОСТІ В ДОБУ ДЕМОКРАТИЧНОГО  

ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 

У статті розглядаються концептуальні засади громадянського 
виховання студентів, шляхи формування національно свідомої 
особистості. Наголошується на важливості створення організаційно-
педагогічних умов, що мають забезпечити реалізацію програми 
національно-патріотичного виховання. Дається оцінка форм, методів 
виховання; ролі всіх структурних підрозділів вищого навчального закладу 
як учасників навчально-виховного процесу. 

 
Актуальність громадянського виховання особистості, формування її 

національної свідомості в сучасному українському суспільстві великою 
мірою зумовлюється потребою в державотворчих процесах на засадах 
гуманізму, демократії, соціальної справедливості, що мають забезпечити 
всім громадянам рівні стартові можливості для розвитку й застосування 
їхніх потенційних здатностей; всебічного розвитку людини як 
особистості; формування громадян з високим рівнем національної 
свідомості. 

Усі складові українського державотворення немислимі без сильної, 
наскрізної національної ідеї1. 

Сьогодні збільшується національна вага освіти, культури й виховання 
як об'єднавчого елемента відродження нації. Силу держави, власну 
духовну силу має „кувати” українська молодь, орієнтована на 
саморозвиток, самоутвердження в суспільстві. 

Недостатній рівень розроблення концептуальних засад національно-
патріотичного виховання, брак авторських методик здійснення виховної 
діяльності у вищій школі не завжди дають змогу усвідомити роль і місце 
націєтворчих і державотворчих процесів в Україні. 

Настав час повернутися обличчям, думками, конкретними 
програмами до сфери громадянсько-патріотичного виховання, 
піднімаючись сходинками духовності до виховного ідеалу, засади якого 
– у працях Г.Сковороди, С.Русової, К.Ушинського, В.Сухомлинського, 
Г.Ващенка тощо. Заслуга Г.Ващенка – в опрацюванні загальнолюдського 
ідеалу на рівні розгорнутої педагогічної системи. 

Концепція громадянсько-патріотичного виховання в Миколаївському 
державному аграрному університеті ґрунтується на українському 
патріотичному дусі, яким проникнуті принципи, форми, методи 
навчання  й виховання студентської молоді. 

                                           
1 Погрібний А.Г. Розмови про наболіле, або „Якби ми вчились так, як треба”. – К.: Вид. 

центр „Просвіта”, 2000. – 320 с. 
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Формування національно свідомої особистості в добу 
демократичного оновлення України здійснюється через систему завдань: 

виховання почуття патріотизму; 
формування соціальної активності і професійної компетентності 

майбутніх фахівців-аграріїв на основі соціальних умінь; 
готовність до участі в процесах державотворення; 
здатність до самостійного життєвого вибору на основі гуманістичних 

цінностей; 
розвиток критичного мислення, що забезпечує здатність обстоювати 

власні погляди, особисту позицію; вміння знаходити нові ідеї; брати 
участь у дискусіях, дебатах; 

вироблення негативного ставлення до будь-яких форм насильства; 
негативне ставлення до проявів шовінізму, месіанства тощо. 
Сам процес громадянського виховання особистості значною мірою 

зумовлюється характеристиками освітніх предметів, що забезпечують 
оволодіння системою знань про людину й суспільство, їх сутність, 
походження, шляхи самовизначення та самоутвердження, що є умовою 
формування світоглядних орієнтацій особистості. 

Освітній процес у Миколаївському державному аграрному 
університеті насичений різноманітними аспектами, компонентами 
громадянського виховання студентів, особлива роль у якому належить 
предметам соціально-гуманітарного циклу, що забезпечує формування 
особистісних якостей майбутнього фахівця галузі: 

 
Історія України        –       національно-патріотичне виховання 
 
 
Культурологія           –       формування культури особистості; 
                                              художньо-естетичне виховання 
 
Політологія             –           формування політичної культури і  
                                                політичної свідомості 
                                     
Релігієзнавство      –           формування духовності, толерантності 
         
Етика                      –            морально-естетичне виховання, принципи  
                                               і норми   
 
Соціологія             –            формування повноцінного, повноправного,    
                                             свідомого члена суспільства, формування  
                                             життєвої компетентності 
 
Пріоритетна роль серед методів і форм національно-патріотичного 

виховання належить активним методам, що ґрунтуються на 
демократичному стилі взаємодії й спрямовані на самостійний  пошук 
істини, сприяють формуванню критичного мислення, ініціативи й 
творчості студентів. Найбільш  поширеними є:  
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Лекції • форуми • олімпіади • семінари • відкрита трибуна • відкрита 
дискусія •  конкурси  • диспути • зльоти • ситуаційно-рольові ігри • 
соціально-психологічні тренінги • ярмарки професій • презентації 
цікавих ідей • спартакіади • тематичні виставки • „мізкові атаки” • круглі 
столи • екскурсії до музеїв, виставкових залів • інтелектуальні аукціони 
тощо. 

Форми й методи громадянського виховання, що використовуються в 
навчально-виховній діяльності, покликані формувати в студентів 
поведінкові норми, що включають у себе вироблення умінь міркувати, 
аналізувати, ставити запитання; шукати власні відповіді; критично 
оцінювати політичні, економічні ситуації; робити власні висновки; брати 
участь у громадському житті; набувати умінь і навичок адаптації до 
нових суспільних відносин; захищати свої інтереси й права інших тощо. 

Сучасне суспільство нашої країни в основу організації свого життя  
поклало дві головні ідеї – ідею побудови Української держави та ідею 
становлення в ній громадянського устрою. Цим ідеям підпорядковується 
процес створення нової системи виховання молоді  як національно-
демократичної, що означає: по-перше, українське виховання, як 
виховання інших європейських народів, є національним; по-друге, 
домінуючою тенденцією українського виховання є його демократизація 
й підготовка особистості до життя в нових соціально-економічних 
умовах. 

Слова М. Грушевського „Треба горнутися до свого, українського, 
заохочувати до нього, розширювати його всякими способами”1, сьогодні, 
як ніколи, звучать заповітом для нашого суспільства. 

Вони насамперед мають стати девізом національно-патріотичного 
виховання у вищій школі. 

Проблеми національної самосвідомості (як і свідомості) – це 
проблеми самоідентифікування себе як невід’ємної частини спільноти, 
яка існує в єдиному організмі – в нації. 

Для формування національно свідомої особистості в університеті 
створено організаційно-педагогічні умови, що забезпечують реалізацію 
програми громадянсько-патріотичного виховання на всіх рівнях. 

У цьому важливому процесі беруть участь: 
Ректорат –      Програма виховної діяльності університету 
                        Плани вченої ради 
                        Плани ради з виховної роботи 
                        Семінари молодих викладачів, кураторів 
Факультети – Програми виховної діяльності факультетів 
Деканати –     Плани вчених рад факультетів 
                        Плани рад кураторів факультетів 
                        Плани рад студентського самоврядування 
Кафедри –      Програми навчальних дисциплін 
                        Навчальні плани 

                                           
1 Грушевський М.С. Про українську мову і українську школу. – К.: Відродження, 1913. 
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                        Семінари з актуальних проблем громадянського  
                        виховання 
                       Науково-теоретичні конференції  
                       Практично-методичні наради з актуальних проблем  
                       громадянсько-патріотичного виховання 
                       Олімпіади з навчальних дисциплін 
                       Наукові гуртки 
Студентський клуб –  Програма культурно-масової роботи 
творчої молоді            Гуртки, студії  
                                     Творчі об’єднання 
                                     Туристичні агенції 
Через вищевказані структурні підрозділи реалізуються основні 

компоненти громадянського виховання: 
Громадянсько-патріотичне виховання, метою якого є формування у 

студентів патріотичних почуттів, високих ідеалів служіння своєму 
народові, готовності до трудового та героїчного подвигу в ім’я розквіту 
України. 

Морально-етичне виховання, метою якого є формування високих 
моральних рис, принципів, переконань, правових норм; наслідування 
кращих моральних традицій українського народу, загальнолюдських 
цінностей. 

Правове виховання, метою якого є формування юридичної культури і 
правосвідомості студентів, прищеплення поваги прав і свобод людини й 
громадянина, Конституції України, державних символів (Герба, 
Прапора, Гімну); виховання почуття відповідальності за дотримання 
законів України. 

Художньо-естетичне виховання, метою якого є формування системи 
художніх уявлень, знань про прекрасне; засвоєння естетичних понять, 
вироблення смаків та ідеалів у студентської молоді; залучення її до 
художньої творчості, справжнього мистецтва. 

Трудове виховання, метою якого є формування творчої працелюбної 
особистості, спеціаліста високої кваліфікації, справжнього господаря 
держави з відповідними навичками і вміннями застосовувати власні 
здібності в системі виробництва, освіти, науки. 

Фізичне виховання, метою якого є фізичний розвиток студентів, 
зміцнення здоров’я молоді, формування здорового способу життя 
завдяки фізичній культурі, спорту; валеологічній освіті й вихованню. 

Формування здорового способу життя, метою якого є розвиток 
духовності, зміцнення моральних засад суспільства; проведення 
інформаційної кампанії із запобігання поширення ВІЛ (СНІДу); 
незаконного обігу наркотичних засобів; заборони тютюнопаління; 
розроблення і виконання заходів щодо підтримки молоді. 

Економічне виховання, метою якого є формування природно-
етичного світогляду студентів; гармонізація відносин з природою; 
озброєння студентів практичними вміннями й навичками; формування 
творчого підходу до вирішення проблем екології. 
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Політичне виховання, метою якого є прищеплення й розвиток 
політичних почуттів, уявлень, переконань; ознайомлення й розвиток 
опанування політичною спадщиною минулого, політичною культурою, 
політичними цінностями та вироблення на їх основі політичних ідей, 
думок, дій у контексті основних положень Конституції України, чинного 
законодавства і права; формування громадянської позиції; свідомого 
розуміння політичних процесів, що відбуваються в державі, та орієнтації 
на демократичні засади державотворення. 

Завдяки цьому ми створили відповідну систему виховної роботи, 
напрацювали активні форми і методи виховання студентів. 

Сьогодні триває пошук нових підходів до вирішення проблеми 
патріотичного виховання молоді, які б відповідали вимогам часу. 
Завдання формувати національно свідому особистість набуває змісту 
світоглядно-культурного з яскравим духовним забарвленням, якщо 
розглядати його в контексті проблем, пов’язаних із сучасним духовним 
відродженням в Україні. 

Основою системи громадянсько-патріотичного виховання є 
розроблені в університеті заходи, спрямовані на формування ідеалів 
національної гідності, гуманізму, моралі, обов’язку, добра, 
справедливості, демократії, патріотизму, якими керуються викладачі, 
куратори, студентські самоврядні організації у навчально-виховній 
діяльності. 

Об’єктом і змістом заходів щодо виконання Програми розвитку 
краєзнавства стали: 

Студентський клуб „Краяни”, що об’єднує студентів, які проявляють 
інтерес до поглибленого вивчення історичних традицій рідного краю; 
дослідження краєзнавчих матеріалів від найдавніших часів до 
сьогодення. 

Краєзнавчі, науково-практичні конференції, зльоти, читання: 
„Культурно-етнографічні осередки Півдня України”, „Історія, 

етнографія, культура. Нові дослідження”; 
„Декоративно-ужиткове мистецтво Миколаївщини”; 
„Заповідники південного краю” 
„Перлини степового краю” тощо. 
Круглі столи, присвячені проблемним питанням 

етносоціокультурного розвитку краю від найдавніших часів і до наших 
днів: 

„Історія і культура слов’янського світу очима молоді”; 
„Від минулого до сучасності”. 
Екскурсії до краєзнавчих, природничих, історичних музеїв м. 

Миколаєва й Миколаївщини. 
Дні музею з використанням пересувної виставки музейних експонатів 

у стінах університету. 
Краєзнавча пошукова робота в рамках: 
Всеукраїнської туристсько-краєзнавчої експедиції „Краса і біль 

України”; 
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Всеукраїнської історико-географічної експедиції „Сто чудес 
України”; 

Всеукраїнської історико-краєзнавчої акції „Пам’ять”. 
Практичні заняття з історії України, етнопедагогіки, культурології, 

засідання студентського клубу „Краяни” в Краєзнавчому музеї м. 
Миколаєва з метою відтворення в свідомості студентів інтегрованої 
картини світу, в якій рідний край займає певне місце й відіграє певну 
роль. 

Конкурси знавців рідного краю (творчі роботи, етюди, нариси, 
поетичні замальовки): 

„Роде мій прекрасний”; 
Про тебе мрію, до тебе горнусь я думками”; 
„Де б я не був, а край свій не полишу” тощо. 
Тематичні виставки в бібліотеці університету: 
„Вікно у край нашого дитинства”; 
„Перлини степового краю”; 
Південний дивосвіт”. 
Історичний брейн-ринг „Україна в умовах незалежності” та ін. 
Органічною складовою системи національно-патріотичного 

виховання є: 
Заходи до відзначення Міжнародного дня рідної мови; 
Заходи до відзначення річниці героїчної битви під Крутами; 
Заходи щодо вшанування пам’яті жертв голодомору; 
Заходи до відзначення ювілею видатних літературних діячів; 
Заходи до Дня партизанської слави тощо. 
Для того, щоб знати, чим живе наша молодь, її думки, настрої, 

переконання, інтелектуальний рівень у вищій школі потрібно 
створювати соціально-психологічні служби, які б здійснювали 
моніторинги за різними напрямами виховання. 

Основні питання моніторингу з національно-патріотичного 
виховання мали б бути такі: 

Чи хотіли б ви знати більше про історію нашої країни, про її минуле? 
Який період історії нашої держави Вас більше всього цікавить? 
Чи цікавитесь Ви історією, культурою, мистецтвом інших народів, 

які проживають в Україні? 
Як Ви вважаєте, чи правильно вирішується питання патріотичного 

виховання загалом по Україні і в університеті, зокрема? Що б ви 
порекомендували для удосконалення його? тощо. 

Формування національно свідомої особистості в період 
демократичного оновлення України неможливе без розвиненої 
національної мови як однієї з найважливіших ознак національної 
ідентичності та державності. 

Як тут не згадати слова М. Грушевського: „Серед усіх потреб нашого 
національного життя, потреба рідної школи найголовніша, бо народ, 
який не має своєї школи, може бути лише пасербом чужих народів, а 
ніколи не виб’ється на самостійну дорогу існування. Всі інші народи, які 
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дійшли до добробуту, освіти, доброго ладу, дійшли тільки завдяки тому, 
що мали просвіту на своїй рідній мові”1. 

Сьогодні вища школа має стати „рідною школою”, створивши 
українську систему громадянського виховання, основними 
компонентами якої є: морально-етичне, художньо-естетичне, трудове, 
правове, фізичне, політичне, економічне виховання. 

Кожний із напрямів громадянського виховання має свою мету, 
завдання, керується принципами демократизації, гуманізації у 
виховному процесі, спадкоємності; єдності краси і добра; фізичної сили і 
морального здоров’я; плюралізму і комплексності; толерантності тощо. 

Пошуки засобів реалізації цих напрямів свідчать про творче 
ставлення до проведення виховної роботи в процесі підготовки 
майбутніх фахівців. 

Це життєва необхідність, складова і невід’ємна частина всієї роботи 
вищого навчального закладу, його колективу, кожного викладача і 
співробітника. 

Результат єдності освіти й виховання – це й є духовність особистості. 
Розуміючи важливість національної ідеї, але не створивши 
концептуальні засади національно-патріотичного виховання молоді, ми 
не досягнемо того рівня національної свідомості, закріпленої в 
державній мові, що формується, виховується середовищем, освітою, 
державною політикою! 

Отже, проблеми громадянського виховання молоді, суспільства – це 
вічні проблеми, що завжди були, є і будуть у центрі уваги педагогів, 
вихователів, громадських і політичних діячів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Грушевський М. Про українську мову і українську школу. – К.: Відродження, 1913. – 

С. 10. 
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ВИЗНАЧЕННЯ РОЛІ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОСОБИ  
В УКРАЇНСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ 

 
У статті досліджується роль національної ідентифікації особи в 

українському освітньому просторі. Автор переконаний, що національна 
ідентифікація особи в силу об’єктивної належності до певної групи чи 
світового співвіднесення з ознаками національного організму потребує 
ретельно розроблених і щиро втілюваних заходів у сім’ї, освітніх 
установах, громадських структуахр, спрямованих на збереження 
власного, українського життєвого простору. 

 
Доволі часто в українському суспільстві, звертаючись до обговорення 

взаємин міжгрупового характеру, акцентують увагу на впливові 
національних чинників. Порушення таких питань зачіпає важливі для 
людини символи, емоційно-ціннісну прив’язаність та активізує потребу 
формування і висловлення власної національної позиції. Однак доволі 
небезпечного, навіть конфліктогенного характеру, можуть набувати 
відносини, спровоковані нерозбірливим наслідуванням спекулятивних 
гасел, довіра до яких може перерости із ситуативного до позиційного  чи 
настановчого характеру. Звісно, за таких умов ксенофобія однієї особи 
породжує чимало проблем, починаючи з оправдання таких же дій з 
протилежного боку, завершуючи дискредитацією власного 
національного оточення. Очевидно, не можна заставити людину любити 
будь-кого чи силою викорінити прояви таких реакцій. Проте цілком 
реально засобами найбільш зрозумілими для певного культурного 
середовища вказати на взаємопов’язаність усіх процесів у нашому житті, 
нездатність людиною проконтролювати всі наслідки спричинені її дією, 
відповідальність за власну позицію.  

Разом з тим, необ’єктивним є підхід інтерпретації політики 
громадянської (політичної) нації, що розглядається нейтральною 
стосовно будь-яких національних ідентифікацій громадян, а, відтак, 
розуміння її як соцієтального проекту, стерильно нечуттєвого до 
національних, культурно-ідеологічних маніфестацій1. Недоречно тоді 
буде стверджувати про існування власне української нації, яка 
вливається в цивілізаційний розвиток через поєднання демократичних 
надбань і власної долі, наголошувати на самоцінності кожної нації, не 
даючи проявитися своїй специфіці. Важливою на сьогоднішній день є 
тому другий бік національних відносин – здатність ідентифікувати себе 
як представника окремої спільноти, зуміти поважати і захистити 

                                           
1 Степаненко В. Етнос-демос-поліс: етнополітичні проблеми соцієтальної 

трансформації в Українї // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 2. – С. 104. 
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самостверджуючі як для особи, так і для групи принципи гідності та 
честі. 

Аналізуючи становлення взаємозв’язків між особою та національною 
спільнотою, примордіалісти (Ван ден Берг) виділяють вплив особливого 
світосприйняття, сильного духовного зв’язку між її членами, що 
витворені на основі об’єктивно зумовлених „спадкових” ознак внаслідок 
тривалого колективного співжиття. При появі взаємного соціального 
простору для кількох етнічних спільнот необхідно враховувати, що через 
почуття, мотиви, ціннісні орієнтації, стереотипи вони впливають на 
поведінку осіб чи окремих груп. Спочатку належність у психологічному 
вимірі сприймається на рівні підсвідомості через засвоєння в дитинстві 
вартостей етнічної культури і до певного часу може виявлятися у вигляді 
стереотипів. Відповідно до пояснень З.Фрейда ідентифікація 
розглядається як прихований спосіб взаємодії з кимось, хто є емоційно 
значимим. 

У ході становлення індивіда як активного суб’єкта відносин інша 
позиція (інструменталістів та конструктивістів) щодо впливу етнічності, 
зводиться до ситуативних проявів чи акту конструювання, творчої уяви 
людей для захисту інтересів, що не можуть бути досягнутими 
самостійно. Таким чином, згідно з підходом Б.Андерсона, процеси 
ідентифікації мають відносний характер, спільним у яких є існування в 
уяві кожного образу співпричетності до творення нації1. 

Безпосередньо під національною ідентифікацією розуміють певний 
шлях пройдений особою задля визначення власної ідентичності, яка є 
багатогранною. Досліджуючи дані процеси Н.М.Мадей вказує на 
підвищення самооцінки особи в даному процесі та здатність статусу 
групи виступати мотиваційним фактором ототожнення з групою, 
емоційні чи комунікативно-дієві механізми процесу ідентифікації2. 
Вивчення даної тематики у зв’язку з аналізом національної 
самосвідомості, ідентичності та суміжних процесів зустрічаємо в 
роботах Б.Цимбалістого, Д.Чижевського, В.Євтуха, І.Кресіної, С.Коч, 
О.Гриніва, М.Степико та інших. 

Окрім впливу на особу етнічних та соціальних ознак групи, важливу 
роль відіграє здатність особи виділитися з колективу та самостійно 
оцінити взаємовідносини з ним. Тому національна ідентифікація – це 
складний процес віднесення себе до національної спільноти на основі 
усвідомлення важливості для неї цінностей, орієнтацій, стилю життя 
конкретного утворення. Вона починається від фіксування особливостей 
культури спільноти до здатності здійснювати соціально-моральну оцінку 
власної належності3. Важливу роль тут відіграють етнічні та національні 

                                           
1 Андерсон Б. Уявлені спільноти. Міркування щодо походження і поширення 

націоналізму. – К.: Критика, 2001. – С. 22. 
2 Мадей Н.М. Проблема культурної ідентичності // www.franko.lviv.ua/ 

fakulty/phil/kaf_kult/publikations/kult_identyty_madey.  
3 Коч С. В. Етнічність у сучасному політичному процесі: Дис. … канд. політол. наук. – 

Одеса: Одеська державна юридична академія, 2000. – С. 59. 
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стереотипи, норми, емоційні зв’язки з найближчим оточенням, реакції на 
символічні компоненти культури, що проникають у різні сфери життя. 
Особливо цей пласт духовного освоєння дійсності відображається у 
виховному процесі, здобутті дитиною первісних навиків поведінки в 
сім’ї та спілкуванні в колективі. Насамперед відбувається активне 
порівняння з оточуючим, виявлення відмінностей, формування уявлення 
про різні стилі життя та подекуди соціальна стратифікація етнічної 
належності за статусами, наданими дорослими. При наявності  кількох 
етнічних ідентичностей (а вони рано чи пізно проявляються поряд з 
неетнічними), виникають процеси суміщення, підміни чи 
протиставлення або зіткнення відповідних їм ознак. Це веде до 
асиміляції, подвійної належності або наявних чи латентних протестних 
реакцій особи.  

Для деяких осіб ідентифікація з родиною, сусідами, найближчою 
громадою є достатньою. Для інших – ідентифікація з найширшою громадою, 
нацією є істотною. Людина шукає своєї ідентичності, з одного боку, через 
ідентифікацію з групою та її культурою, з другого боку, – через збереження 
свого окремого “я”1. 

Варто звернути увагу, що усвідомлення особою належності до певної 
нації вказує на визначення деяких пріоритетів у її ціннісних орієнтаціях та 
лояльності, пов’язаних з національною ідентичністю. Безумовно, важливими 
стають історична пам’ять про походження, символи. Як наслідок, апеляція в 
соціальному житті до національних чинників означає чуттєву позицію щодо 
питань порушення мови, культурних цінностей, зневажання гідності, 
визначення історичної Батьківщини. Це цілком зрозуміло, адже вони стають 
невід’ємною складовою особистого світовідчуття.  

Разом з тим, плюралізм ідентифікацій може сприяти вимиванню з 
особистих орієнтирів символів спілкування та цінностей національних 
ознак. Тому через потребу збереження власної сутності виникає 
необхідність виявляти важливість національного в освітньому процесі.  

Великого значення набуває формування позитивного образу 
українського, не переобтяженого ідеологемами чи негативістським 
тлумаченням окремих сторінок історії, регіонів. Парадоксальним є факт, що 
саме події, процеси та особистості, які символізують боротьбу за 
національне чи критикують його винищення, сприймаються багатьма з 
деякою незручністю, соромливістю або відносять ці питання до сфери 
формального визнання, схвалення.  

Можливо проблема у формі подачі цінності національного. Позитивні 
приклади актуалізації українства надають громадські структури, пов’язуючи 
героїку минулого з образом продовження спільної долі нації в майбутньому, 
зачіпаючи моральні устрої людини – честі, гідності, відповідальності. 
Важливу роль відіграє і соціально сприятливе середовище, наповнене 
ідеалами, принципами, відчуттям долучення до творення нації, вмінням 
відстоювати власну громадянську позицію. Елементи національного стають 
не зовнішньою конструкцією, а складовою повсякденного життя. Недарма 

                                           
1 Цимбалістий Б. Проблема ідентичності: Україна чи Америка? – Чикаго: Український 

Публіцистично-науковий інститут, 1974. – С. 8. 
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Г.Ващенко, аналізуючи проблеми виховання української молоді, рекомендує 
поряд фаховою підготовкою приділяти велику увагу формуванню 
світогляду, творчим здібностям, адже її завданням стає не лише засвоєння 
здобутків попередніх поколінь, а й творення сучасної культури1. На нашу 
думку, безпідставними є категоричні твердження про архаїчність 
українського, адже, безсумнівно, національна культура здатна виявлятися в 
сучасному освітньому житті через зрозумілі (ментально, символічно) твори 
мистецтва, музичні мотиви, якими будь-який народ пишається і 
вирізняється. В ній є достатньо незвіданого, що дає можливість проявитися 
кожному. Різноманітність захоплень, видів діяльності, творчості як 
наповнення національного органічно поєднує індивідів. Лише 
невпевненість, відчуженість від свого, дає підстави сумніватися в цьому. 
Варто зауважити, що порожнє культурне поле дуже придатне на 
проникнення та закріплення чужих символів, поглядів, мислення, думок, 
оцінок. 

Свідоме віднесення людини до нації, а отже, і причетність до самого 
процесу її функціонування та розвитку вже не родове поняття, це акт 
соціального життя кожної особи. 

Як зауважує А.Свідзинський, мотиви ідентифікації особи зі “своїми” не 
зводяться лише до того, що вона отримує певні гарантії стабільного і 
передбачуваного ставлення до себе, допомогу з боку спільності. Цей процес 
двосторонній, і передбачає встановлення до особи подібних вимог з боку 
спільноти, що базуються на спільних цінностях2. 

Пробудження інтересу людини до свого коріння може відбутися під 
впливом суспільних обставин, в умовах процесу суверенізації спільноти, 
приєднання до національно-визвольного руху, відродження, поширення 
гасел національного самовизначення, нарешті у випадках етнічних 
конфліктів3. 

Ще однією проблемою в рамках національних процесів є формування 
проміжної між національними, громадянською ідентифікаціями – 
регіональної стратегії, яка пробує витворити спільнотні риси населення з 
роздвоєною ідентичністю4. Однак навіть місцевий патріотизм не дає підстав 
стверджувати про появу окремої самосвідомості, культури.  

Отже, національна ідентифікація особи в силу об’єктивної належності до 
певної групи чи свідомого співвіднесення з ознаками національного 
організму потребує ретельно розроблених і щиро втілюваних заходів сім’ї, 
освітніх установ, громадських структур, спрямованих на збереження 
власного, українського життєвого простору. Індивід, що свідомо чи 
підсвідомо не співвідносить себе з національним середовищем, культурою 
залишається самотнім, він позбавляє себе глибокого духовного 
самопіднесення, оновлення, ідейного пориву, який дає нація.  

                                           
1 Ващенко Г. Виховний ідеал. – Полтава: Полтавський вісник, 1994. – С. 185. 
2 Свідзинський А. Проблема формування нації та держави в сучасній Україні // 

Розбудова держави. – 1997. – № 10. – С. 8. 
3 Кресіна І. Українська національна свідомість і сучасні політичні процеси 

(Етнополітичний аналіз): Монографія. – К.: Вища школа, 1998. – С. 109. 
4 Степаненко В. Етнос-демос-поліс: етнополітичні проблеми соцієтальної 

трансформації в Українї // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2002. – № 2. – С. 114. 
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МОВНО-КУЛЬТУРНІ ТА ПОЛІТИЧНІ  

ЧИННИКИ ВИХОВАННЯ ПАТРІОТИЧНОЇ  
ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті досліджуються мовно-культурні та політичні чинники 

виховання патріотичної особистості. Автор переконаний, що 
національно-патріотична свідомість формується в процесі політичної 
соціалізації на основі виховання національної гордості, любові до 
Батьківщини та свого народу. 

 
Досягнувши апогею народного самовираження в ході Помаранчевої 

революції, коли волею наших людей було змінено авторитарний режим, 
створено умови для демократичних перетворень, мобілізовано 
екзистенційно-пасіонарні ресурси нації для утвердження громадянського 
суспільства і здійснення цивілізаційного прогресу, сьогодні Україна 
знову дрейфує в бік авторитаризму. Наразі майже всі ключові посади 
нинішнього уряду обіймають представники великого капіталу, які 
більше звикли керувати не за допомогою механізмів ринкової економіки, 
а тіньовими методами. Вони дбають не про розвиток держави, а 
лобіюють інтереси свого бізнесу, використовуючи адміністративні 
важелі. Реваншистські сили прагнуть закріпити політичне панування і 
байдужі до виховання патріотично свідомої генерації українців. 

Філософія політики діючої влади свідчить про те, що майданна 
демократія з її ідеалістично-романтичною ейфорією завершилася. 
Досить прагматичною є оцінка поразки помаранчевих сил відомим 
філософом і теологом, колишнім дисидентом М. Мариновичем: 
“Помаранчеві” партії вирішили не опиратися на духовний потенціал 
Майдану, відкинувши його як утопічний... Вони не стали економічною 
альтернативою для Сходу; програли вони змагання й інформаційно... 
Зараз потрібно спертися не на гасла Майдану, як це часом намагаються 
робити “помаранчеві” політики, а на цінності Майдану... Тільки опертя 
на цінності веде до перемоги не одразу, а після певних випробувань. Тож 
для подолання нинішньої ситуації необхідними є переосмислення суті 
партійного життя і розбудова його навколо духовних цінностей”1. 

Нинішній політичний режим апріорі не може сприяти соціально-
економічному прогресу, розгортанню демократії, піднесенню 
духовності, адже спирається на популістські обіцянки: “покращення 
вашого життя вже сьогодні”, а насправді – лише піднімають тарифи і 
продовжують фінансувати духовно-культурну сферу за залишковим 
принципом. Після помаранчевого піднесення в Україні знову відчутна 

                                           
1 Маринович М. Якщо Галичина запропонує духовно і морально вищу модель, Схід 

обов’язково пристане до неї // Україна молода. – 2006. – № 179. – 29 вересня. 
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криза національно-патріотичної свідомості. Поразка помаранчевих сил 
повністю виключила національно-демократичну ідеологію з 
державотворчого процесу. Можна говорити, що зараз йде розбудова 
якоїсь космополітичної, але неукраїнської держави.  

Якщо ми прагнемо збудувати демократичну, правову, соціальну 
державу, утвердити громадянське суспільство, необхідно виховати 
політично зрілого і соціально активного громадянина. Ідейним каркасом, 
кістяком держави є патріотизм, всенародна любов до своєї землі. Саме 
брак патріотизму, зневага до своїх земляків є споконвічною проблемою 
для українців. З цього приводу В. Липинський писав: “Можна мати 
прекрасну територію і ніколи не здобути на ній владу, не мати на ній 
своєї держави та не стати з нею ніколи нацією. Допіру свідомість своєї 
території і хотіння мати на ній свою окрему владу, свою окрему 
державу, перетворить її в активну порушуючу політичну силу. З цієї 
свідомості і цього хотіння родиться патріотизм: любов до своєї землі, до 
своєї Батьківщини і до всіх, без виїмку, її мешканців. Патріотизм – 
свідомість своєї території, а не сама територія – лежить в основі буття і 
могутності держав”1. Практичний політичний висновок В. Липинського 
з вищесказаного полягає в тому, що коли ми хочемо мати стабільну 
державу, то маємо розвивати в собі патріотизм, а не культивувати крайні 
ліберальні чи націоналістичні проекти. 

Патріотизму не можна навчити шляхом директивних розпоряджень 
чи за допомогою владного примусу. Всеосяжну любов до Батьківщини 
можна лише виховати національною культурою. Об’єктом такого 
виховання насамперед має бути молодь. Активно до цього процесу 
мають долучитися освітньо-виховні заклади. Основним завданням 
вітчизняних навчальних закладів (особливо вищих) поряд з підготовкою 
висококваліфікованих фахівців повинно бути виховання патріотичної 
свідомості молодого покоління. Цей чинник зобов’язані враховувати всі 
освітні програми вищих навчальних закладів України. Фахівець без 
патріотичних рис не може вважатися досконалим, адже його 
професіоналізм має космополітичне спрямування. Образ Батьківщини і 
любов до неї створюються з самого дитинства через засвоєння її 
національної історії, культури, а також морально-етичних та духовних 
рис народу. Для більшості громадян українська земля ще не стала 
священною, а її національні герої не цінуються адекватно. Звідси 
розбрат і ворожнеча між окремими регіонами, безпорадність у створенні 
ефективної вертикалі влади. 

Система національно-патріотичних цінностей суспільства базується 
на архетипах мудрості, що створюються духовно-культурною елітою 
суспільства. Патріотичне виховання молоді, як нашої надії та 
майбутнього, слід здійснювати на кращих зразках української класики. 
Серед творців великої парадигми української духовності провідне місце 

                                           
1 Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського 

монархізму. – К.; Філадельфія, 1995. – С. 375. 
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займають постаті Тараса Шевченка та Івана Франка. Вони були не лише 
речниками трагічної історії, поневірянь і боротьби свого народу за 
свободу й незалежність, а й провісниками нової, вільної і демократичної 
України. Титани українського духу – І. Франко і Т. Шевченко 
уособлюють, передусім, символи єдності українців. Вони були 
геніальними творцями слова як універсальної форми буття і свідомості 
людини. 

У цьому контексті відомий теоретик українознавства П. Кононенко 
говорить так: “Отже: слово – це текст і підтекст, образ і думка, 
конкретне поняття і символ, ідея і форма, зміст і стиль, відбиток речей – 
і їх першопочаток... Бо слово – безмежність, писав Т. Шевченко, також 
наголошуючи на дивовижній – божественній і природі, і силі, і красі 
Слова. Тому, коли над Україною нависла загроза загибелі (“Погибнеш, 
згинеш, Україно! Не стане й сліду на землі”), великий борець і пророк 
саме на мову поклав місію рятівника нації і держави, рішуче заявивши: 
“Я на сторожі коло їх Поставлю Слово!” Так, мова – і знаряддя 
спілкування. Але це – одна з функцій. Головне ж, що мова, на думку 
Т. Шевченка, – феномен, який виражає людську, земну і космічну 
сутність, не лише форму буття (свідомість), а й саме Буття нації”1. 

Мудрим вихователем і натхненником цілих поколінь українських 
патріотів був І. Франко. Звертаючись з “Одвертим листом до галицької 
української молоді” він пояснює згубний вплив словесної імітації 
патріотизму як особливої суспільної недуги: “Наш голосний, 
фразеологічний та в більшій частині нещирий, бо ділами не попертий 
патріотизм мусить уступити місце поважному, мовчазному, але глибоко 
відчутому народолюбству, що виявляє себе не словами, а працею. Наша 
масова інерція... мусить уступити місце живій, критичній праці думок і 
готовності – все і всюди подати й свій голос у загальній справі... Наша 
аж до границь безхарактерності посунена толеранція хиб та слабостей 
наших ближніх... мусить уступити місце живішому моральному почуттю 
і енергійнішій реакції против усякої моральної гнилизни, що грозила 
розпаношитися в наших товариських відносинах”2. Глибина і 
масштабність думки І. Франка пробуджує духовне життя нації, згуртовує 
її на боротьбу за державне самоутвердження, виступає прикладом 
патріотичного служіння Україні. 

Великий Каменяр проникливо усвідомлював необхідність 
суспільного поступу, як неодмінної умови для успішного втілення 
проекту політичної модернізації нації. Поряд з поступом багатства і 
науки, за Франком, потрібне зростання також почуття милосердя, любові 
до людей і справедливості. “Люди починають переконуватися, – писав 
він, – що само багатство, сама наука, сама штука не може дати 
чоловікові повного щастя. Наскільки чоловік може бути щасливим у 

                                           
1 Кононенко П. Українознавство: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1994. – С. 135-136. 
2 Франко І. Одвертий лист до галицької української молоді // Будівничий української 

державності: Хрестоматія політологічних статей Івана Франка / Упоряд. Д.Павличко. – К.: 
Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 2006. – С. 581. 
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житті, він може се тільки в співпраці з іншими людьми, в родині, 
громаді, нації. Скріплення, уточнення того почуття любові до інших 
людей, до родини, до громади, до свого народу – отсе основна підвалина 
всякого поступу; без неї все інше буде лише мертве тіло без живої душі в 
ньому”1. В своїй творчості І. Франко об’єднує українську національну 
ідею в модерну державницьку концепцію, що орієнтована на соціальну 
справедливість, ідейний та духовний поступ українського суспільства. 

Лише національна духовність, культура, мова, релігія здатні зародити 
в душах зерна українського патріотизму. Апріорі рівень цивілізованості 
нації визначається духовно-культурними чинниками. Для українського 
етносу культура, традиції відтворювалися на генетичному рівні, 
формуючи його світогляд і спосіб життя. Адекватно розуміти українську 
культуру можна крізь призму консервативних цінностей: “Кожна 
суспільна група, що хоче будувати, організовувати суспільство, мусить 
черпати свої сили сама з себе, – вважає Липинський. Для того, крім 
спільного економічного інтересу, вона мусить ще мати спільну 
традицію, тобто певну суму історичного досвіду, здобуту її попередніми 
поколіннями в боротьбі за існування й переданого “з молоком матері”, з 
вихованням поколінням слідуючим. Оця сума певних суспільних 
вартостей... творить те, що ми називаємо культурою. Без культури немає 
нації, без традиції немає культури. Без об’єднуючої спільної традиції і 
спільної культури не може існувати група людей, біля якої має 
об’єднатись і зорганізуватись нація”2. Нинішній низький рівень 
культури, брак духовних цінностей більшості українських громадян 
перетворює їх на об’єкт масових політичних маніпуляцій. 

Важливою передумовою гармонійного розвитку сучасного 
українського суспільства, утвердження стабільної держави є належний 
захист культурно-національної ідентичності. “Травматичний” стан 
сучасного духовно-культурного середовища обумовлюється 
багатовіковою бездержавністю України, агресивною політикою 
колоніальних властей, перманентною асиміляцією наших етнічних 
цінностей. “Оскільки саме через культуру народу індивід отримує все 
необхідне для життя, – говорить І. Курас, – всі засоби для існування: 
мову, цілі, способи життєдіяльності, орієнтири для дій, психологічний 
автоматизм, а буття в культурі переживається індивідом як органічний і 
психологічно комфортний “природний стан душі”, то зрозумілим є 
деструктивні для особистості і цілих спільнот наслідки руйнації 
національних культур. Відтак опіка над культурою і підтримка 
національної культурної спадщини... постає важливим 
внутрішньополітичним завданням, реалізація якого слугуватиме 

                                           
1 Франко І. Що таке поступ? // Будівничий української державності: Хрестоматія 

політологічних статей Івана Франка / Упоряд. Д.Павличко. – К.: Вид. дім “Києво-
Могилянська академія”, 2006. – С. 464. 

2 Липинський В. Листи до братів-хліборобів про ідею і організацію українського 
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гарантією збереження культурно-національної ідентичності держави на 
тлі сучасних трансформаційно-нівеляційних процесів”1. 

Відомий український політолог, один із засновників націології 
О. Бочковський вважає культуру головним критерієм національної 
самобутності. Подаючи свою схему національного відродження він 
зазначав, що перша фаза національного пробудження має суто 
культурний характер. “Культура, – пише вчений, – це свого роду мірило 
своєрідності й вартості нації. Ступінь поширення і, головне, 
поглиблення культури в масах – це одна з передумов перетворення 
народу в націю. Нація як така немислима без власної культури. Культура 
– перший і вирішальний етап на шляху національного самовизначення 
кожного народу. Ось чому мова і релігія, письменство і мистецтво були 
й є народотворчими чинниками”2. Тобто нація настільки і тому постає 
самодостатньою, наскільки вона виявляє культуротворчу здатність. Для 
нації культура є тим, чим для людини – її особистісні риси.  

Засвоєння національної культури без знання української мови 
неможливо. Тому духовно-культурний розвиток модерної української 
нації зобов’язує державу дбати про розвиток рідної мови, а також 
забезпечення комфортних умов для існування мов національних 
меншин. Сумніви щодо цієї імперативної істини в новітню добу 
націєтворення розхитують унітарний статус України. Як говорить Д. 
Павличко: “Мовне питання – це питання життя і смерті українського 
народу та його держави”3. Мови можуть повноцінно співіснувати тільки 
тоді, коли кожна є повновладним господарем свого ареалу. Російська 
має свій власний ареал – Росію. На теренах України вона може всебічно 
розвиватися, але при цьому не асимілюючи мову титульної нації. Мова 
завжди виступає каналом поширення політичного впливу. Отже, 
наскільки українська мова розширить межі свого функціонування, 
настільки російська – звузить свій духовний і політичний влив.  

Проблема української мови в тому, що вона не є господарем на своїй 
питомій території. Забуття рідної мови веде до деградації нації. “Мова 
так органічно пов’язана з найглибшими джерелами і найтоншими 
виявами духовного життя, і особистого, і суспільного, – пише І. Дзюба, – 
що відречення від неї, мовна асиміляція, масовий перехід на іншу не 
можуть пройти безслідно ні для особистості, ні для суспільства. Все це 
не може не викликати певного зміщення, певних порушень 
“альвеолярного” апарату духовної “мікроструктури”... Перш за все це 
викликає неминуче збіднення, замулення джерел духовності; адже з 
утратою рідної мови втрачається незглибимий світ підсвідомості, все 
національне психологічно-духовне підґрунтя, всі “таємниці” 
колективного досвіду народу. Переймання іншої мови, безумовно, 

                                           
1 Курас І. Етнополітологія. Перші кроки становлення. – К.: Генеза, 2004. – С. 490. 
2 Бочковський О. Вступ до націології. – К.: Генеза, 1998. – С. 77. 
3 Павличко Д. Будівничий української державності // Хрестоматія політологічних 

статей Івана Франка / Упоряд. Д.Павличко. – К.: Вид. дім “Києво-Могилянська академія”, 
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збагачує людину тільки тоді, коли рідна мова залишається на 
притаманному їй місці: коли ж ідеться про заміну, то це переймання 
компенсує оті втрати лише частково... Ось звідки йдуть безсумнівні 
духовні, естетичні, етичні втрати... Ось чому так обстоювали рідну мову 
всі великі знавці людської душі, письменники, психологи, педагоги”1.  

Зараз парадигма буття мовно-культурного простору України більше 
підпорядкована компромісу різних політичних сил, ніж стратегічним 
державним інтересам. В Універсалі національної єдності зафіксовано 
досить ліберальну культуротворчу доктрину: “Всебічний розвиток і 
функціонування української мови як державної та мови офіційного 
спілкування в усіх сферах суспільного життя на всій території України – 
як основи самоідентифікації народу і держави. Гарантування кожному 
громадянину вільного використання в усіх життєвих потребах російської 
чи іншої рідної мови відповідно до Конституції України та Європейської 
хартії регіональних мов або мов меншин. Розвиток культури та 
відродження духовності Українського народу, забезпечення цілісності 
мовно-культурного простору”2. Хоча меморандуми чи універсали 
насправді нічого не змінюють, вони лише декларують популістські 
наміри і констатують перерозподіл владних повноважень. Цілісність 
українського суспільства буде гарантована в тому разі, якщо політична 
еліта усвідомить просту істину: у мові живе нація. 

Для нинішньої конфігурації політичної влади в Україні притаманні 
різні погляди на вирішення мовно-культурних та духовних проблем. 
Прем’єр-міністр України В. Янукович особливо не переймається 
розширенням україномовного простору, тому сповідує наступний 
принцип: “ми маємо дві мови і один народ”. Незважаючи на те, що такий 
підхід суперечить Конституції України й Універсалу, він може 
найближчим часом набути законодавчого статусу, адже уряд має 
підтримку парламентської коаліції. Такі відверто шовіністичні тенденції 
вже не викликають особливих обурень у політичної еліти і 
громадськості України. Це є свідченням того, що в нашому суспільстві 
бракує здорового націоналізму. Тому необхідно на державному рівні 
пропагувати український дух, виховувати національно-патріотичну 
свідомість громадян.  

В Україні вже стало традицією – кожний новий уряд створює свою 
міфологію. В діючому уряді політична міфологема формулюється так: 
“Вперше за роки незалежності виконавча влада в Україні перестала бути 
інструментом у боротьбі між політичними силами. Тепер відносини 
“влада-суспільство” набувають характеру контракту. Суспільство робить 
замовлення – влада виконує. І це створює можливість для партнерських 
відносин між владою і громадянами. Я вважаю такі правила взаємин між 

                                           
1 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація? – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 

академія», 2005. – С. 171. 
2 Універсал національної єдності // День. – 2006. – № 130. – 5 серпня. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІІ 
 

 320

урядом і суспільством чесними”1. Насправді суспільство потребує 
значно вищих стандартів життя, однак влада встановлює свою шкалу 
соціальних благ і формує вектор культурного розвитку без урахування 
об'єктивних потреб нації. 

Позиція Президента України В. Ющенка в національно-духовних 
пріоритетах визначається більш реалістично. Він занепокоєний тим, що 
процес консолідації нації, відтворення української ідентичності, 
інтеграція нашого суспільства йде незадовільно. Український лідер 
усвідомлює: якщо в нації забрати чотири компоненти – мову, традиції, 
історію, національну церкву – вона згине як держава. В. Ющенко 
переконаний: “В Україні немає і не буде альтернативи українській мові 
як мові державній та мові офіційного спілкування. Це мова нашої 
свободи. Але жоден громадянин не відчує дискомфорту у праві говорити 
рідною мовою, жити чесно і заможно на українській землі”2. Якщо такі 
заяви будуть підкріплюватися практичними заходами, то оздоровлення 
національної свідомості неминуче відбудеться. 

Необхідність оптимізації мовно-культурного простору спонукало 
Міністерство юстиції винести на суспільне обговорення проект 
Концепції державної мовної політики в Україні, розроблений 
Національною комісією з питань зміцнення демократії та затвердження 
верховенства права. Сьогодні в Україні не існує чіткої та гармонійної 
системи бачення державної мовної політики, визначення її критеріїв, 
правових і організаційних принципів розвитку та застосування 
державної мови і мов національних меншин. Державна мовна політика 
має суперечливий характер, що у свою чергу призводить до 
дестабілізації, зростання соціального напруження в суспільстві. Тому 
питання формування та реалізації державної мовної політики України 
має стати пріоритетним у системі влади і виконувати стратегічну 
функцію, яка полягає в забезпеченні мовних прав громадян, незалежно 
від їхньої етнічної належності. Тобто мовне питання безпосередньо 
стосується прав і свобод людини та громадянина, які має забезпечувати 
кожна демократична країна. 

Підвищена увага до мовної політики пов’язана з відвертими 
спекуляціями на цьому ґрунті проросійських політичних сил. Реальним 
свідченням такої агресивної спекуляції, що веде до русифікації нашої 
держави, є недавня заява департаменту інформації та друку МЗС РФ 
щодо стану російської мови в Україні. Імперським тоном Москва 
заявляє, що Росія не буде ігнорувати випадки дискримінації великої та 
могутньої російської мови і представляти це як незначне суспільне 
явище. “Гонителям російської мови в Україні необхідно нарешті 
усвідомити, що двомовність на теренах України – це історично усталене 
явище”, – запевняють нас представники російського МЗС. Тому 

                                           
1 Вступне слово прем’єр-міністра України В.Ф. Януковича на засіданні Кабінету 

Міністрів України // День. – 2006. – № 165. – 29 вересня. 
2 Україна йде дорогою важкою, але правильною. Промова Президента В. Ющенка з 
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займатися викоріненням російської мови просто контрпродуктивно. 
Очевидно російські офіційні особи не читали нашу Конституцію, 
зокрема, частину другу статті 10, де йдеться про те, що українська мова є 
державною і в Україні гарантується вільний розвиток, використання і 
захист російської, інших мов національних меншин України. 

Оскільки мовна проблема сьогодні є найбільш контроверсійною, то 
лише ефективна державна політика спроможна забезпечити її 
врегулювання. Формуючи таку політику слід враховувати те, що мова 
виступає центральною ланкою національної ідеї, головним критерієм 
демократичних стандартів суспільства. Змістовно сучасна українська 
національна ідея, вважає М. Михальченко, передбачає наступне: “По-
перше, вона повинна постійно оновлюватися, модернізуватися... Тільки 
нове, підкреслював Г. Гегель, має якості нездоланності, тільки йому 
належить перспектива... По-друге, вона повинна бути передовою, 
прогресивною. Це означає, що вона має відповідати висхідним 
тенденціям розвитку людства в сферах політики, економіки, культури, 
освіти, науки і технологій. По-третє, вона повинна бути 
конструктивною, творчою... Українська національна ідея ефективно 
виконала деструктивну функцію щодо тоталітарної ідеології... Але 
потрібен наступний крок – створити реальні умови для самореалізації 
нації і країни, зростання добробуту людини, захисту її прав і свобод, 
забезпечення економічного зростання, підняття моральності 
суспільства”1. Утвердження модерної української політичної нації 
немислиме без рідної мови, громадянства й патріотизму.  

Використовуючи лояльність нинішнього політичного режиму в 
Україні, Росія продовжує поширювати свої неоімперські амбіції шляхом 
агресивної мовної політики. Домінування проросійської політики у 
мовній сфері веде до деградації національної свідомості та маргіналізації 
україномовних громадян. Тому має рацію М. Рябчик, коли стверджує: 
“Україномовний світ фактично залишається аналогом “третього світу” в 
межах однієї країни – світу з низьким соціальним, економічним та 
культурним розвитком, світу кріпаків-колгоспників та 
низькокваліфікованих робітників у містах; тимчасом як російськомовний 
світ є “першим світом” міської культури, освіти, бізнесу і, звичайно, 
державної бюрократії всіх рівнів... Українська мова є не лише 
об’єктивно другорядною (бо майже не функціонує у війську, у вищій 
школі, в бюрократичному апараті, в бізнесі, в масовій культурі), вона 
також є суб’єктивно другосортною, бо саме так – із погордою, 
настороженістю й навіть неприязню – її сприймає більшість русофонів”2. 
Такі реалії нинішнього українського суспільства вимагають реалізації 
українофільської політики, що передбачає виховання молодої генерації 

                                           
1 Михальченко М. Українська національна ідея як регулятивна сила в 
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на прикладах власної історії, українських традиціях, кращих зразках 
вітчизняної культури. 

Маргінальний статус духовно-культурних цінностей, другорядність 
мови титульної нації детермінує меншовартісну національну свідомість, 
низький рівень самоідентифікації громадян, периферійність державності. 
Сьогодні як у вихованні молоді, так і в офіційній політиці бракує 
національної складової. Тому актуальними видаються ідеї М. 
Міхновського, який ототожнює націю і державу. “Державна 
самостійність, – пише він, – є головна умова існування нації, а державна 
незалежність є національним ідеалом у сфері міжнаціональних 
відносин”1. 

Більш концептуально самостійницьке буття етносу бачить ідеолог 
українського націоналізму Д. Донцов. Він ставить націю на перше місце 
в загальній системі політичних цінностей. “Коли Україна хоче вийти із 
стану провінції, – стверджує вчений, – мусить витворити в собі, крім 
волі до влади, ту велику всеобіймаючу ідею, ідею опанування духовного, 
економічного і політичного нації... Такою ідеєю може стати в нас не 
всесвітянська, ані соціальна, лише тільки національна ідея, щоб гляділа в 
майбутнє і мала відвагу скорити собі свій світ. Через те, що нація є вічна, 
що її воля не ідентична з сумою поодиноких воль, але щось самостійне; 
що її цілі осягаються цілими поколіннями, переростаючи цілі одиниці, 
родини даного моменту... Вона не повинна робити угод з жодними 
доктринами, що обмежують її неподільний вплив, лише вона має 
надавати зміст національній волі”2. Громадяни, які усвідомлюють і 
цінують свою національність, є найбільш ефективним державотворчим 
ресурсом. 

Якщо в суспільстві переважає політично байдуже, світоглядно інертне, 
деморалізоване населення, владним органам відкривається широке поле для 
нелегітимних маневрів, маніпуляції свідомістю, встановлення авторитарних 
режимів. Запобігти цим тенденціям спроможне громадянське суспільство, 
головною ознакою якого є те, що воно утворюється не державою, а 
безпосередньо індивідами. Діяльність громадянського суспільства 
спрямована на реалізацію потенціалу особистості й на обмеження поля 
функціонування владних структур. “Громадянське суспільство – це 
суспільство вільних  громадян, де ключовим поняттям виступає свобода. Як 
бачимо, в сучасній Україні ідея свободи є чи не найголовнішою в 
формуванні громадянського суспільства. Саме відсутність свободи 
(політичної, економічної тощо) або її свавільне обмеження державною 
владою привело громадян на помаранчевий Майдан у листопаді та грудні 
2004 р. Люди відчули шанс отримати цю свободу і вони ним скористалися”3. 
Сьогодні головним стратегічним пріоритетом України є громадянська 

                                           
1 Міхновський М. Самостійна Україна // Державність. – 1992. – № 2. – С. 55. 
2 Донцов Д. Націоналізм / Твори. Т. 1. Геополітичні та ідеологічні праці. – Львів: 

Кальварія, 2001. – С. 406. 
3 Берченко Г. Громадянське суспільство: критерії та сучасне становище в Україні // 

Кроки до громадянського суспільства. Постмайданне громадянське суспільство України: 
уроки для країни та світу: Науковий альманах. – К.: УВКР, 2006. – С. 164. 
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освіта, тобто вироблення нових вартостей, настанов, уявлень у процесі зміни 
поколінь. Люди повинні вчитися взаємодіяти з владою в такий спосіб, щоб 
забезпечити гармонійну модель свого існування в соціумі.  

Отже, шлях до формування сучасної політичної нації має таку 
послідовність: мова – культура – історична пам’ять – етнічна нація як 
підґрунтя держави. Розірваність цього зв’язку веде не тільки до 
руйнування національної ідентичності, а й згубно впливає на розвиток 
політичної системи, спроможність нації будувати демократичне 
суспільство. Тому цілком доречною видається така констатація 
академіка НАН України В. Кременя: “Рівень демократії в нашій країні 
уявляється досить відносним – адже критична маса цієї самої демократії 
полягає не так у Конституції та законах, не так у наявності тієї чи іншої 
персони у владних структурах, а більшою мірою в тому, скільки кожен 
громадянин може винести цієї демократії на своїх плечах, щоденно 
відстоюючи її, йдучи навіть на певні жертви. Отож рівень демократії в 
нас у найближчому майбутньому не може бути більшим за рівень 
зрілості громадянського суспільства”1. Іншими словами, демократичні 
відносини вимірюються не нормативними положеннями й інститутами, а 
рівнем свідомості громадян.  

Ми схильні вважати, що існує пряма кореляція між станом суспільної 
свідомості та характером і формою політичного устрою держави. 
Штучно деформована і маргіналізована свідомість переважної більшості 
українських громадян, яка формувалася за часів радянської імперії, 
налаштована на підтримку такого політичного режиму, який декларує 
популістський патерналізм, інтеграцію братніх слов’янських народів, 
державне регулювання економіки тощо. На сьогодні можна 
стверджувати, що конфігурація політичних сил і характер влади загалом 
відповідає настроям населення, рівню їхньої національної свідомості та 
сформованій системі цінностей. Одним із пріоритетних завдань 
нинішньої влади є організація належного фінансування освіти та 
культури, що дасть змогу здійснювати системне виховання молоді в дусі 
власних духовно-культурних надбань. Лише за таких умов можлива 
трансформація тоталітарної свідомості до національно-патріотичної. 
Тоді нова генерація українців буде спроможна змінити політичну 
систему України в бік ліберально-демократичних цінностей, забезпечити 
соціальний добробут громадян.   

Якщо економічні перетворення можна здійснити більш-менш 
мобільно, то формування національної свідомості – це тривалий процес, 
що відбувається в ході політичної соціалізації не одного покоління. Тому 
для формування національно свідомих громадян варто мобілізовувати 
значні ресурси вже зараз. Національне виховання має сприяти 
всебічному піднесенню національної самосвідомості, формуванню 
сукупності уявлень про власну націю, її самобутність, історичний шлях, 
місце серед інших етносів. Історія свідчить, що народи з 

                                           
1 Кремень В. Міст через “цивілізаційний розлом” // День. – 2006. – № 133. – 10 серпня. 
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недорозвиненою національною самосвідомістю не є в повному розумінні 
суб’єктами історичної діяльності, вони виступають, передусім, як 
об’єкти діяльності інших сил або як несвідомі вершителі того чи іншого 
діяння. Лише національна свідомість робить національність свідомою 
рушійною силою людської, зокрема політичної діяльності, соціалізує 
особистість1. Поки проблеми виховання національно свідомих громадян 
будуть на периферії інтересів влади і не стануть складовою частиною 
формування нової політичної нації, доти життєдіяльність Української 
держави буде досить вразливою. 

Отже, виховання національно-патріотичної особистості є 
перманентним процесом, що передбачає формування колективної душі 
українського народу, засвоєння ним вітчизняних традицій, духовності, 
культури, плекання демократичних цінностей, ідей свободи і плюралізму 
в поглядах на суспільне життя, поєднання національних цінностей з 
гуманістичними. Національно-патріотична свідомість формується в 
процесі політичної соціалізації на основі виховання національної 
гордості, любові до Батьківщини і свого народу. “Бути патріотом, – 
вчить В. Липинський, – це значить шукати задоволення не в тім, “щоб 
бути Українцем”, а в тім, щоб було честю носити ім’я Українця, 
виховання національної гордості. Бути патріотом – це значить перш за 
все вимагати гарних і добрих учинків від себе, як від Українця, а не 
перш за все ненавидіти інших тому, що вони “не-Українці”. Врешті, бути 
патріотом, це значить, будучи Українцем, виховувати в собі перш за все 
громадські, політичні, державотворчі прикмети: віру в Бога і послух 
Його законам, тобто духові вартости; далі вірність, твердість, 
сильновольність, дисципліну, пошану для своєї традиційної Влади 
(монархізм), загалом кажучи, лицарськість – тобто політичні вартости”2. 
Отже, сучасні вимоги до якості навчання і патріотичного виховання 
молоді мають детермінуватися національними інтересами України та 
політичними цілями новітнього державотворення. Їх якість і рівень має 
бути достатнім для розбудови демократичної правової Української 
держави, утвердження громадянського суспільства, забезпечення прав і 
свобод індивідів.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Кафарський В. Нація і держава: Культура, ідеологія, духовність. – Івано-Франківськ: 

Плай, 1999. – С. 218. 
2 Липинський В. Націоналізм, патріотизм, шовінізм. Лист до Б. Шемета від 12 грудня 

1925 р. // Сучасність. – 1992. – № 6. – С. 77-78. 
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ПАРАДИГМАЛЬНІ ОБРАЗИ Й СИМВОЛИ  

ІСТОРІЇ УКРАЇНИ ТА ЇХ РОЛЬ У ФОРМУВАННІ  
НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ  

В ЕПОХУ ДЕМОКРАТИЧНОГО  
ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 

 
У статті досліджуються парадигмальні образи й символи історії 

України та їх роль у формуванні національно свідомої особистості в 
епоху демократичного оновлення України. Автор переконаний, що 
вітчизняні образи, перетворюючись на символи, правильно відобразять і 
створять парадигму історичного розвитку України, допоможуть 
сформувати в державі національно свідому особистість. 

 
Про те, що «знаки і символи управляють світом», говорив ще 

великий Конфуцій1. Насправді, роль символів у житті людського 
суспільства приголомшливо велика. Американський соціолог 
Т. Шибутані в своїй «Соціальній психології» констатує, що «символи 
можуть примусити людей вступити в священну війну, зробити 
небезпечне паломництво, брати участь в огидному лінчуванні або 
гинути, героїчно захищаючи безнадійну справу»2. Так, з грудня 1979 р. 
до 15 лютого 1989 р. в Афганістані загинуло більше 15 тис. радянських 
солдатів і офіцерів і більше 50 тис. було поранено. Витрати СРСР на 
ведення війни і надання безвідплатної допомоги населенню (до 300 
ешелонів у день!) виявилися фатальними для радянської економіки. 
Афганська авантюра радянського керівництва обійшлася в 70 мільярдів 
доларів, викинутих в ущелини і гори. І все через що? Через символи, що 
неправильно зрозуміли, як з одного, так і з іншого боку. СРСР і ДРА 
воювали за ідеали соціалізму, а одержали крах соціалізму як у ДРА, так і 
в СРСР. Моджахеди воювали проти іноземної окупації, а одержали 
насправді увічнення цієї окупації, тільки не радянськими, а вже 
американськими військами. В 1830 р. російський імператор Микола I, 
одержавши від дипломатичного агента в Кабулі поручика Івана 
Віткевича план введення російських військ до Афганістану, узгоджений 
з афганським керівництвом і особисто з еміром Дост Мухаммад Шахом, 
з метою попередження введення військ англійських, наклав на ньому 
резолюцію: «Нехай в Афганістані вмирають англійці». Англійський 
«дипломат» у Кабулі полковник О. Бернс був дуже задоволений. Але... 
недовго. За одну ніч його, що жив у Кабулі без охорони, зарізали, а 

                                           
1 Манько А.В. Российская монархия: символика и атрибуты. Страницы истории 

государственности. – М.: Вече, 2005. – С. 6.  
2 Шибутани Т. Социальная психология. – М.: Прогресс, 1969. – С. 105; Шибутани Т. 

Социальная психология. – М.; Астана; Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – С. 108. 
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англійську армію, яка стояла під Кабулом, знищили. Історичний досвід 
був, але... прихильність до помилкових символів виявилася сильнішою1. 

Представники американської школи символічного інтеракціонізму 
Дж.Г. Мід2, Т. Шибутані3 й інші знайшли те, що дійсно відрізняє 
людське суспільство від стада тварин – це те, що люди внаслідок 
еволюції втратили розвинену систему інстинктів як регуляторів 
поведінки, створивши нові символи, регулятори своєї поведінки4. І в 
соціології, і в соціальній психології представника чиказької гілки школи 
символічного інтеракціонізму Т. Шибутані – головне в символічній 
організації досвіду й у вступі до символічного оточення. Американський 
соціолог ставить перед людьми завдання «навчитися мислити 
конвенційними термінами», тобто символами5. Все це зводиться до 
завдання, поставленого ще Дж. Г. Мідом – «засвоєння значення символів 
і власної ролі»6. Це ігнорувало радянське керівництво й поплатилося за 
таку поведінку. Виявилося це не тільки в афганській війні, а й в інших 
помилках (бойкотування з метою солідарності з „китайськими 
товаришами” ООН, що дало змогу оголосити американські війська в 
Кореї „військами ООН” зі всіма наслідками, відмова з метою 
солідарності з тими ж „товаришами” підписати Сан-Франциський 
мирний договір з Японією тощо) й особливо яскраво в карикатурності і 
неприпустимості будь-якої конструктивної критики знакових осіб 
режиму М.С. Хрущова, Л.І. Брежнева, К.У. Черненка.  

Образ стає символом і починає працювати як регулятор суспільного 
життя при його неодноразовому вживанні. В СРСР образ В. І. Леніна на 
броньовику став символом. Тому Б.М. Єльцину було легко стати 
символом після того, як він вліз у серпні 1991 р. на танк. Цікаве 
наступне зауваження лідера комуністів Криму Л.І. Грача з приводу цих 
подій: «взагалі, якби частина людей в ГКЧП не були б такими 
слюнтяями, то вони могли б спокійно «розтерти» Єльцина. Але з того 
моменту, коли він вліз на танк і став символом, було вже пізно»7. А ось у 
Португалії подібний образ не спрацював. Коли після перемоги 25 квітня 
1974 р. «революції гвоздик» у країну повернувся лідер комуністів 
Алвару Куньял, він теж спробував виголосити промову з 

                                           
1 Масаев М.В. К вопросу о роли символа в социологической науке (в контексте 

постижения парадигмальных образов и символов эпох и цивилизаций) // Культура народов 
Причерноморья. – 2006. – № 73. – С. 227.  

2 Mead G.H. Mind, Self and Society. – Chicago, 1934. – 434 р.  
3 Шибутани Т. Социальная психология. – М.: Прогресс, 1969. – 536 с.; Шибутани Т. 

Социальная психология. – М.; Астана; Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 544 с.  
4 Масаев М.В. К вопросу о роли символа в социологической науке (в контексте 

постижения парадигмальных образов и символов эпох и цивилизаций) // Культура народов 
Причерноморья. – 2006. – № 73. – С. 228. 

5 Шибутани Т. Социальная психология. – М.: Прогресс, 1969. – С. 103-109, 397-404; 
Шибутани Т. Социальная психология. – М.; Астана; Ростов-на-Дону: Феникс, 1999. – 
С. 107-112, 400-413. 

6 Mead G.H. Mind, Self and Society. – Chicago, 1934. – Р. 369. 
7 Грач Л. «Сразу после провала ГКЧП меня обвинили в измене Родине» // Факты. – 

2006. – № 151 (2188). – 18 августа. – С. 6.  
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бронетранспортера, але... символом Алвару Куньял не став, не став і 
лідером країни, а підготовлений для нього з переляку пост віце-прем'єра 
швидко втратив. В малограмотній і малокультурній Португалії символ 
лідера на бронетехніці не був відомий. На радянському ж і 
пострадянському просторі цей символ діяв безвідмовно. І це при всьому 
тому, що Ленін піднявся на броньовик лише в 1927 р., через три роки 
після своєї смерті. Ленін на броньовику – плід фантазії великого 
кінорежисера С. Ейзенштейна. Народ вірив, що В.І. Леніна на 
фінляндському вокзалі зустрічали натовпи робітників, солдатів і 
матросів і навіть броньовик, з висоти якого вождь проголосив 
заздоровницю соціалістичної революції, що ще не відбулася. Народ не 
знав, що прибулих із Швейцарії російських емігрантів не зустрічав ніхто. 
І лише дбайливий Л.Д. Троцький, знаючи, що в таку ранню годину 
візників біля вокзалу не буде, прислав грузовик, у кузові якого прибулих 
у революційну столицю революціонерів, котрі не мали відношення до 
доконаної революції, розвезли по квартирах. Народ до сьогодні всього 
цього не знає. А ось фільму С. Ейзенштейна повірили і вірять дотепер1. 

Так створюються символи. І не важливо, як народжуються символи. 
У всіх випадках вони мають творчу або руйнівну силу. Тому в створенні 
й експлуатації символів треба бути обережними, обачними і…чесними. 

Останні кольорові революції показали високий рівень ідеологічної 
маніпуляції2, а це, за В.В. Радаєвим і О.І. Шкаратаном, «спосіб 
модифікації суспільних змін» культурно-символічного типу 
стратифікаційних систем3. Спекулюючи на функціональному невмінні 
людей «мислити конвенційними термінами», на відсутності у них 
належного «засвоєння значення символів і власної ролі» й експлуатуючи 
їх антропологічну здатність жити в світі символів, хитрі політики 
можуть успішно маніпулювати свідомістю національно несвідомих осіб, 
підпорядковуючи внутрішню і зовнішню політику країни не 
національним інтересам України, а стратегічним інтересам тієї або іншої 
іноземної держави. 

Щоб цього не допустити, треба формувати в Україні національно 
свідому особистість. І допомагати в цьому мають парадигмальні, тобто 
ті, що задають парадигму історичного розвитку образи й символи 
української історії. 

Новизна даної роботи полягає в тому, що питання, поставлене в 
заголовок, у прямій постановці не досліджувалося.  

                                           
1 Мирек А.М. Красный мираж. Палачи великой России. – М.: ООО «Можайск-Тера», 

2006. – С. 82-83.  
2 Масаев М.В. Цветная политика в системе парадигмальных образов и символов эпох 

(философско-исторические и психологические аспекты) // Культура народов 
Причерноморья. – 2005. – № 64. – С. 104-106.  

3 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Социальная стратификация. – М., 1995. 
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Стрімко падаючий на здобич сокіл, знак засновників і Київської, і 
Московської Русі Рюриковичів1 (саме ім'я Рюрик є синонімом сокола) не 
випадково став у вигляді тризубця гербом України. 

Не випадково прапором України під час гетьманату Павла 
Скоропадського став жовто-блакитний, не блакитно-жовтий, як зараз, а 
жовто-блакитний із золотим верхом, символізуючим духовне. Не 
випадково, на запитання, під яким прапором піде на вибори 26 березня 
2006 р. УНА-УНСО, яке поставили заступнику голови партії 
М.А. Карпюку на прес-конференції в Сімферополі, прозвучала така 
відповідь: «під національним, але під жовто-блакитним, а не блакитно-
жовтим, під тим, де духовне вище матеріального». 

Питання про те, що має бути вище, духовне чи матеріальне, в Україні 
не вирішено ні в суспільному житті, ні в державній символіці, що 
ускладнює формування національно свідомої особистості. Неадекватно 
використовуються і менш глобальні символи української історії. 

Останнім часом українському народу часто демонструють образ 
руйнування Батурина загоном О.Д. Меньшикова. Образ цей вважають 
символом опору українського народу іноземним військам. Але спробу 
оборони Батурина здійснили не етнічні українці, а іноземні найманці – 
сердюки. Та і захистити Батурин вони не змогли, а кинули його жителів 
напризволяще. Етнічні українці, мешканці Батурина опору російським 
військам, які у той час не можна було назвати іноземними, не чинили. 
Вони мученицьки прийняли смерть від Мазепи та солдатів Меньшикова. 
Батурин – не символ опору, а символ безвинної жертви, яку прийняли 
його мешканці за зраду гетьмана та його іноземних найманців-сердюків2. 
Між іншим, за свідченням канадського вченого О. Субтельного під 
Полтаву до Карла XII разом з Мазепою прибуло всього лише 3 тис. 
українців3, інші ж, яких було не на один порядок більше, зберегли 
вірність російському царю. 

Як символ опору українського народу іноземним загарбникам можна 
б було привести Полтаву, але не Полтавську битву 26 червня (8 липня) 
1709 р., коли війська Карла XII, не маючи артилерійських зарядів 
(Мазепа, котрий обіцяв доставити їх Карлу XII під Полтаву, своєї 
обіцянки так і не виконав), прорвавши петровські редути, мало не 
розбили головні сили російського царя, відступили на вихідні позиції. 

                                           
1 Мартынов А.И. Археология: Учеб. – М.: Высшая шк., 1996. – С. 384; 

Модзалевський В., Нарбут Г. До питання про державний герб України // Бібліотека 
журналу “Пам’ятки України”. – Книга 1. Національна символіка. – К., 1991. – С. 24-26; 
Болсуновський К. Родовий знак Рюриковичів, великих князів київських. Геральдичне 
дослідження, призначене для прочитання на XIV археологічному з’їзді в м. Чернігові 
(1904 р.) // Бібліотека журналу “Пам’ятки України”. – Книга 1. Національна символіка. – 
К., 1991. – С. 27-31; Шаповалов Г. Знак Рюриковичів не тризуб, а якір-хрест // Бібліотека 
журналу “Пам’ятки України”. – Книга 1. Національна символіка. – К., 1991. – С. 32-36; 
Братко О. Тридент, його зміст та іпостасі // Бібліотека журналу “Пам’ятки України”. – 
Книга 1. Національна символіка. – К., 1991. – С. 37-43. 

2 Субтельний О. Україна. Історія. – 2-ге вид. – К.: Либідь, 1992. – С. 150.  
3 Там само. 
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Це була ситуація, схожа з тією, що склалася після Бородінської битви під 
Москвою в 1812 р. Ось тільки не російська армія відступила після бою, а 
шведська армія, яка залишалася без полководця, яка пізніше вже без бою 
капітулювала біля Переволочної. А без полководця шведська армія 
залишилася тому, що Мазепа умовив Карла XII тікати до Туреччини, 
український гетьман дуже боявся потрапити в руки Петра. Проте не про 
цю Полтаву піде мова, а про мирне українське місто Полтаву, мешканці 
якого не здалися 80-тисячній шведській армії, а протягом більше двох 
місяців успішно витримували і витримали облогу кращої армії в Європі. 
При цьому обороняли Полтаву всього 4000 солдатів гарнізону (це в 
двадцять разів менше, ніж шведів) і 4000 озброєних мешканців міста1. 
Карл XII, який вважав, що візьме Полтаву після першого пострілу, 
помилився. Його армія простояла під Полтавою більше двох місяців, так 
і не узявши її, а від 80000 шведських воїнів (до приходу під Полтаву 
армії Петра I) залишилося 30000. Оборона Полтави в 1709 р. силами 
нечисленного гарнізону і жителів міста від кращої армії Європи могла б 
стати символом патріотизму і військової доблесті українського народу, 
але цей образ народу не пред'явлений і символом не став. Білорус І. 
Солоневіч не раз обурювався тим, що бездарному полководцю і 
боягузливій особистості Петру I всюди є пам’ятники, а старому зауряд-
генералу Келіну, солдатам і мешканцям Полтави немає ніяких 
пам'ятників2.  

Символом непохитної стійкості українського народу могла б стати 
боротьба Української повстанської армії. Але Україна дотепер не може 
реабілітувати її бійців. А як же, адже Україна стала членом-засновником 
ООН як країна антигітлерівської коаліції, країна, що внесла істотний 
внесок у розгром фашизму, а УПА воювала проти армії головної країни 
антигітлерівської коаліції. Так не довго потрапити з країни-засновниці 
ООН в країну, яку, відповідно до статті 107 статуту ООН можна з 
повним міжнародним правом іменувати «ворожою».  

Але воїнів УПА, які билися без лінії фронту одночасно з двома 
найсильнішими арміями світу, Червоною армією та гітлерівським 
вермахтом і реабілітовувати не треба. Вони не злочинці. Ніхто ж не 
вважає злочинцями солдатів, офіцерів і генералів гітлерівського 
вермахту, тоді чому ж вважають злочинцями воїнів УПА.  

Безліч образів історії України невідомі українцям. Вони так і не стали 
символами і не працюють на формування національно свідомої 
особистості України.  

Погано ми знаємо історію України, погано знаємо її образи, які, ставши 
символами, правильно відобразять і створять парадигму історичного 
розвитку України і допоможуть сформувати в державі національно свідому 
особистість. Наше загальне завдання – зробити це якомога раніше. 
Сподіватимемося, що даний матеріал допоможе цьому процесу.  
 

                                           
1 Солоневич И.Л. Народная монархия. – М.: РИМИС, 2005. – С. 417. 
2 Там само. 
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Білан Г.І. (Дніпропетровськ) 

 
РОЛЬ НАЦІОНАЛЬНИХ ТРАДИЦІЙ  
У ВИХОВАННІ НАЦІОНАЛЬНО  
СВІДОМОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 
Стаття присвячена вивченню ролі національних традицій як 

фундаментальної складової української національної ідеї – 
консолідуючого начала українського народу, а також деяким іншим 
актуальним проблемам освіти в Україні.  

 
Проголошення курсу на європейську інтеграцію пріоритетним 

напрямом зовнішньої політики Української держави значною мірою 
впливає на визначення орієнтирів навчального і виховного процесів у 
різнорівневих закладах вітчизняної освіти. У зв’язку з цим особливої 
актуальності набуває вживання заходів, спрямованих на самопізнання та 
психологічну адаптацію як учнів, так і студентів до сучасних 
внутрішньо- і зовнішньополітичних умов.  

Для того, щоб Україна увійшла в ЄС як дійсно демократична країна, 
євроінтеграція має стати свідомим вибором, впевненим переконанням, 
щирим прагненням переважної більшості представників українського 
народу. Але на сьогодні ініційований владою євроінтеграційний вектор 
зовнішньої політики України не відповідає традиційним переконанням 
значної маси її громадян. Неврахування державою волі цієї частини 
українського народу було б порушенням конституційних принципів 
демократії, що потенційно може призвести до соціальної напруги.  

Поза всяким сумнівом, дочасно вважати остаточно вирішеним 
питання інтеграції держави у світовий простір, якщо всередині країни 
відбувається дезінтеграція суспільства на основі національного чи 
політичного протистояння. Дякувати Богові, до гострих соціальних 
конфліктів в Україні поки не дійшло, і це також можна визначити як 
прояв традиційно миролюбного національного характеру українців. 
Сьогодні українське суспільство швидше характеризується як соціально 
втомлене, ніж дійсно соціально напружене. Проте це не означає, що дана 
сфера у принципі не здатна зазнавати змін. Тезу про те, що 
довготерпіння українців може скінчитись, яскраво підтвердили події 
Помаранчевої революції 2004 р.  

На жаль, соціально-політичній ситуації, що склалася в Україні після 
зазначених подій, властиві не тільки позитивні зрушення у царині 
демократії, гласності та політичного плюралізму. Наряду з цим можна 
виділити й інші, притаманні сучасному українському суспільству риси, а 
саме: майже суцільне невдоволення населення діяльністю політичної 
еліти, розмежування політичних симпатій, розкол і розпорошення 
несталого громадянського суспільства.  

Визначальною характеристикою сьогодення є паралельний розвиток 
двох процесів. З одного боку, у світовому масштабі – це інтенсифікація 



 
Україна – освіта 

 

 331

міжетнічних контактів, політико-правова, економічна і культурна 
інтеграція, за якої поглиблюється співробітництво країн в усіх сферах 
життя, що певною мірою призводить до уніфікації духовної і 
матеріальної культури. З іншого боку, в окремих країнах – це пошук 
ціннісних орієнтирів і стабільності на координаційному промені “етнос – 
культура – традиції”, зростання етнічної ідентичності, підвищення 
інтересу людей до своїх коренів, до історичного минулого свого народу. 
Обидва процеси закономірно позначилися й у сфері української 
ментальності. З’ясуємо головні, на наш погляд, підстави психологічної 
трансформації українського суспільства.  

Протягом сімдесятьох років існування Радянського Союзу під 
впливом офіційної ідеологічної політики тривало формування так званої 
“нової історичної спільноти – радянського народу”, у якій етнічне 
походження людини не відігравало провідної ролі, а домінантою 
самоусвідомлення особистості була причетність до радянського 
суспільства. Після розпаду СРСР значна частина населення колишніх 
союзних республік, у тому числі й України, втратила стійку соціальну 
ідентичність, звичну упорядкованість життя, почувалася соціально 
незахищеною у політично та економічно нестабільному суспільстві. 
Звичайно, така ситуація спонукала до пошуку сталих орієнтирів, устоїв, 
які б допомогли людині максимально безболісно адаптуватися в нових 
історичних умовах. 

Оскільки етнос є тією тривкою спільнотою, яка здатна виконувати 
ціннісно-орієнтаційну і захисну функції, то вищезазначені процеси в 
Україні супроводжувалися потужним сплеском національної 
самосвідомості, прагненням встановлення етнічної ідентичності 
представників різних національних груп українського народу. 
Кульмінацією цих процесів, а також поштовхом до подальшої еволюції і 
піднесення етнічної солідарності українців стала Помаранчева 
революція. 

Варто зазначити, що в цьому питанні Україна не є винятком, 
прагнення різних народів підкреслити, зберегти або відтворити свою 
національно-культурну самобутність, домогтися національно-державної 
незалежності тощо у світовому масштабі спостерігається ще з 60-70 рр. 
минулого сторіччя. Щодо особливостей розвитку українського народу, 
який, згідно з чинною Конституцією, складають усі громадяни України 
незалежно від їхніх національних ознак, хотілося б виділити один з 
характеристичних фактів.  

Безперечним є те, що значну частину українського народу складає 
російськомовне населення. За даними вибіркового соціологічного 
дослідження, проведеного в рамках Інституту соціальної та політичної 
психології Академії педагогічних наук України “близько 60 відсотків 
нашого населення послуговується переважно російською мовою”1. При 
цьому, як стверджує сучасний науковець, директор вищезазначеного 

                                           
1 Слюсаревський М.М. Ілюзії і колізії. – К., 1998. – С. 59.  
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Інституту М.М.Слюсаревський, “своєрідність становища в Україні, на 
відміну від більшості республік колишнього СРСР, полягає у тому, що 
російськомовними тут є значною мірою самі українці”1, а отже, 
“російськомовною чи переважно російськомовною на сьогодні є 
більшість нації”2.  

Внаслідок цього в Україні стала наявною ціла низка проблем. 
Першим зазначимо той факт, що українська мова перебуває у складному, 
майже кризовому стані. У цьому зв’язку цілком схвальною є стратегія 
мовної політики держави, спрямованої на збереження й поширення 
української мови, яка конституційно визначена державною мовою в 
Україні (ст. 10 Конституції України). Це дійсно тріумф історичної 
справедливості: українська мова протягом століть цілеспрямовано 
знищувалася силами держави, а на наш вік випало щастя спостерігати, 
як саме держава сприяє розвитку української мови – однієї із 
найспівучіших у світі, мови нашого рідного краю, мови наших славетних 
предків.  

Але на цьому позитивні характеристики офіційної мовної політики, 
мабуть, і закінчуються. Також ст. 10 Конституції України гарантує 
вільний розвиток, використання і захист російської мови, яку визначено 
як мову національної меншини України. Національне законодавство 
містить ще декілька законів, що забезпечують права національних 
меншин і гарантують захист мов національних меншин в Україні (до 
речі, останнім часом у цій сфері кількісно й якісно переважають 
міжнародні правові акти, ратифіковані Верховною Радою України). 
Проте жодного нормативно-правового акта, який би визначав правове 
становище російськомовних українців у вітчизняному законодавстві не 
існує! Отже, у правовому просторі країни не знайшли відображення 
духовно-культурні права понад 20 мільйонів громадян України. 

У зв’язку з цим не бракує проблем і в освітянській сфері. 
Дніпропетровський вчений, доктор медичних наук, професор 
П. Бачинський, досліджуючи характер зв’язку між мовою і мисленням, 
фахово вивчаючи роль мови у піднесенні інтелектуального потенціалу 
держави, спираючись на “результати професійних досліджень лінгвістів, 
педагогів, нейрохірургів, дитячих психологів і лінгвопсихологів”3, 
визначив характер впливу на формування інтелекту дитини у віці двох-
трьох років генетично рідної і чужорідної мови4. Підкріплюючи 
отримані дані авторитетними твердженнями О.О.Потебні та 
К.Д.Ушинського, а також багатьох сучасних науковців, професор 
П.Бачинський аргументовано доводить, що “якщо батьки вибирають для 
оволодіння у період раннього дитинства не материнську, а чужорідну 

                                           
1 Там само. – С. 59.  
2 Там само. – С. 60.  
3 Бачинський П. Про роль мови у збереженні та розвитку інтелектуального потенціалу 

України // Урок української. – 2005. – № 11, 12. – С. 4.  
4 Генетично рідною мовою, за даним автором, вважається мова матері дитини або мова 

предків за материнською лінією походження. 
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мову, то держава втрачає у звичайних умовах промислового міста 28% 
осіб з розумовою талановитістю та підвищеними розумовими 
здібностями, що небезпечно для суспільства. Не менш небезпечним є й 
те, що при цьому збільшується на 37% кількість осіб зі зниженими 
розумовими здібностями. Якщо ж долучається такий екологічний 
чинник, як наслідки Чорнобильської катастрофи, тоді втрата осіб з 
розумовою талановитістю і підвищеними розумовими здібностями 
досягає 35,4%, а кількість осіб зі зниженими розумовими здібностями 
збільшується до 43,5%”1.  

Цифри дійсно такі, що насторожують. Щиро дякуючи П.Бачинському 
за його цікаву і вельми важливу роботу, все ж таки мушу не погодитися з 
окремими висловленими в ній положеннями. Небезпечність ситуації, що 
склалася у Дніпропетровському регіоні, на думку П.Бачинського, 
полягає в тому, що “чужорідною мовою у нашому регіоні була російська 
мова”2. Справді, була, але КОЛИ?! Скільки поколінь російськомовних 
матерів народило на цій землі дітей, які виросли, і, народивши своїх 
дітей, також спілкувалися з ними російською? І хіба винні вони у тому 
становищі, яке склалося? Адже як відомо, багатовіковий процес 
русифікації українського народу спочатку царським, а згодом і 
радянським урядами відбувався не лише під впливом заборонних щодо 
української мови законодавчих актів, а й внаслідок цілеспрямованої 
переселенської та депортаційної політики.  

Саме така політика, а також природні міграційні процеси, стали 
визначальними причинами того, що з другої половини ХІХ ст. населення 
великих промислових центрів та міст України є поліетнічним, у 
переважній більшості – російськомовним. На сьогодні ці люди, які 
зріднилися з українською землею, виростили на ній своїх дітей і 
поховали у ній своїх предків, у багатьох випадках самоусвідомлюють 
себе українцями. Про це переконливо свідчать дані, отримані під час 
останнього перепису населення, а саме: частка українського за 
національністю населення Київщини – 92,5%, Дніпропетровщини – 
79,5%, Донеччини – 56,9%, Запорізької області – 70,8%3. Проте 
загальновідомо, що на вулицях зазначених міст переважає російська 
мова.  

П.Бачинський цілком слушно зауважує, що вибір першої мови 
дитини здійснюється її батьками, і молоді матері мають зрозуміти, 
наскільки важливо для інтелекту дитини, щоб першою для засвоєння 
було обрано саме мову матері, у крайньому випадку – мову батька, а 
обрання для оволодіння першою чужорідної мови може призвести до 
негативних для інтелектуального потенціалу дитини наслідків.  

Колись М.І.Костомаров, переймаючись проблемою освіти 
українських селян і одночасно захищаючи українську мову, 
обґрунтовував необхідність народної освіти рідною, засвоєною з 

                                           
1 Вказ. праця. – С. 7.   
2 Там само. – С. 5.   
3 Урядовий кур’єр. – 2002. – № 244. – С. 11. 
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колиски мовою. “Надобно, – зазначав він, – чтобы книга поясняла 
народу его впечатление и воззрение, а не нуждалась сама в 
пояснении…для этого необходимо принять естественную форму 
передачи сведений на его родном наречии”1. (Збережено мову оригіналу 
– Г.Б.). При цьому М.І.Костомаров виборював природні права 
українського народу: “Тринадцать мильонов народу говорят этим 
языком, следовательно, эти тринадцать мильонов имеют право на 
участие в общечеловеческом образовании с своим достоянием”2. Звісно, 
інтелектуальний рівень сучасних дітей значно вищий від того, який був 
властивий селянству ХІХ ст., нашим учням багато чого під силу, проте 
негативні екологічні фактори та інформаційне перевантаження інтелекту 
сучасної дитини не дає змоги стверджувати, що жодних проблем при 
навчанні не тією мовою, якою вона послуговується на розумово-
побутовому рівні, не виникає. 

Безперечно, вибір школи, у якій навчатиметься дитина, є досить 
важливим, і це також прерогатива її батьків. Але чи цілком свідомі й 
вільні останні у своєму виборі? Адже вирішальним фактором найчастіше 
стає не мова викладання, а місцерозташування школи – бажано, щоб 
вона була недалеко від дому, щоб дитина, йдучи до школи, не 
переходила небезпечні транспортні шляхи тощо. До того ж вибір цей 
вельми обмежений, оскільки у сучасній демографічній ситуації кількість 
шкіл загалом не зростає. При цьому зростає кількість шкіл, у яких 
викладання здійснюється українською мовою3.  

Не хотілося б, щоб сказане вище було сприйнято як спроба 
дискредитації процесу піднесення національної освіти, навпаки, за моїм 
особистим переконанням, цей процес варто схарактеризувати позитивно, 
але в жодному разі не можна нехтувати проблемами, які виникають на 
цьому шляху, або замовчувати їх. Низька грамотність наших дітей – це 
дійсно важлива проблема, що заслуговує на надзвичайну увагу, ретельне 
дослідження, всебічне, на основі найсучасніших методів вивчення і 
вживання невідкладних заходів, спроможних її подолати. 
Російськомовні українці, які сумлінно працюють на благо рідної 
України, чиї легені просотані забрудненим повітрям промислових міст, 
люди, які, врешті-решт, за паспортом є громадянами України, а за 
конституційним визначенням – складовою українського народу, не 
заслуговують на те, щоб їхні діти розпорошували свій інтелектуальний 
потенціал внаслідок недосконалостей мовної чи освітньої політики.  

Вищезазначене не цілком відповідає загальній темі даної статті. Але 
враховуючи безумовну важливість мовно-освітніх питань, їх вкрай 
важливо було порушити. До того ж авторка вважає за обов’язкове 

                                           
1 Костомаров М.І. О преподавании на родном языке в Южной Руси // Науково-

публіцистичні і полемічні писання Костомарова. – К., 1928. – С. 157. 
2 .Там само. – С. 158. 
3 За Статистичним Щорічником за 2004 р. в Україні відбулося зростання відсотків 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів, які навчаються українською мовою: з 58% у 
1995/96 до 77% у 2004/05 навчальних роках.  
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враховувати всі фактори, спроможні сприяти консолідації українського 
народу, а також економічному та духовному розвою української нації.  

Але повернемося до головної теми дослідження. За визначенням, 
традиції – це способи виробництва та споживання, звичаї, погляди, 
порядки, смаки, норми поведінки, що склалися історично і передаються з 
покоління в покоління1. Традиції виникають, як правило, на конкретних 
землях, на загальнонаціональному, етнічному, родинному, побутовому, а 
інколи – навіть на особистому рівні. Традиції створюються й 
усталюються в усіх сферах людського життя – як оптимальний спосіб 
господарювання та реалізації своїх матеріальних потреб, як манера 
спілкування з іншими людьми, як зразок культурно-духовного 
самовираження представників певної етнічної чи національної 
спільноти. Зрештою, традиції є втіленням і носієм усього найціннішого, 
що є в кожній культурі, того, що складає економічний, політико-
правовий та духовний фундамент історичного розвитку нації.  

Зрештою, збереження національних традицій є запорукою 
збереження національної ідентичності суспільства та його консолідації. 
За влучним висловленням Д. Донцова “народ без традицій не живе, а 
животіє. Коли тратить свої, йому вбивають в голову чужі”2.  

Втім, безумовно, традиції формуються як відповідь на конкретні 
людські потреби; коли ці потреби стають неактуальними, відмирають і 
традиції. 

Передаючись із покоління у покоління, допомагаючи людини вижити 
у складних природних і соціально-політичних чи економічних умовах, 
традиції концентрують у собі відшліфовані й багаторазово перевірені 
правила поведінки, норми співжиття в суспільстві. У кожній країні 
національна специфіка цих правил закладається в основу звичаєвого 
права, а певною мірою – і чинного законодавства держави.  

На сучасному етапі в Україні звичаєве право не залишилося поза 
увагою науковців. Безсумнівна наявність звичаєвих норм в основі 
конституційного права України, й це положення обов’язково 
підкреслюється у підручниках з даної галузі права. Характер і ступінь 
впливу юридичних звичаїв українців на формування національного 
цивільного, трудового, кримінального, сімейного права докладно 
вивчено вітчизняною дослідницею О.П.Івановською3. Сучасний вчений 
М.М.Жовтобрюх у своїй роботі, присвяченій близькій темі, зазначає, що 
“українське звичаєве право відображає українські національні інтереси, 
характерні для сьогодення, а саме: створення умов вільного розвитку 
української спільноти взагалі і кожного конкретного її члена зокрема, 
побудова Української держави як гаранта прав і свобод українців; 
організація суспільного життя на принципах духовності, моральності, 

                                           
1 Українське народознавство / За ред. С.П.Павлюка. – К., 2004. – С. 570. 
2 Донцов Д. Де шукати наших традицій? / Квартальник вісника місячника 

літератури, мистецтва, науки і громадського життя. – Львів, 1938. – С. 7. 
3 Івановська О.П. Звичаєве право в Україні. Етнотворчий аспект: Навч. посіб. – К., 

2002 . – 264 с.  
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гуманізму, справедливості; забезпечення територіальної цілісності і 
мирного співбуття з оточуючим соціальним і природним середовищем”1. 

Якщо розкласти наведену цитату на окремі тези, неважко встановити, 
що всі ці положення ґрунтуються на конкретних історичних традиціях 
українців. Адже споконвічно життя автохтонного населення України 
було мирним, зорієнтованим на працю, на глибинно-філософське 
з’єднання з природою; може саме тому наша історія стала історією 
завоювань і підкорення українських земель войовничими, агресивно, 
загарбницьки налаштованими племенами, народами, державами... Адже 
з кінця ХV ст. саме вільним був розвиток репрезентанта української 
нації – козацтва, яким було сформовано традиції державного 
демократизму, культивувалася повага до прав і достоїнств кожного з 
представників козацького братства, вшановувалися такі людські якості, 
як справедливість, чесність, здатність до справжньої дружби, релігійно-
етична духовність. 

Коротко зазначимо, які ще традиції, сягаючи сивої давнини, дійшли 
до наших часів і зараз складають культурну спадщину української нації.  

Традиційними галузями сільського господарства поки що 
залишаються землеробство, тваринництво, рибальство, бджільництво.  

Попри те, що традиційна українська хата фактично вже стала 
історією, українські села і донині відрізняються упорядженістю, 
чистотою, буяють зеленню, плодовими деревами в садах і біля домівок, 
втішають око квітами, дбайливо висадженими перед ошатно 
розфарбованими воротами. 

Традиційний український народний одяг на сьогодні задіяно більшою 
мірою у роботі танцювальних і концертних колективів, у 
театралізованих виставах національної тематики. Але навіть за такого 
характеру збереження і застосування національного одягу відбувається 
масове поширення знань про етнічні особливості українського народу, 
що, зрештою, наочно сприяє патріотичному вихованню сучасної молоді.    

Менше змін зазнала українська національна кухня, і в повсякденній, і 
в святковій трапезі використовуються традиційні для українців хліб, 
пироги, вареники, галушки, млинці, пампушки, борщ, каші, холодець, 
квас тощо. 

У сфері вітчизняного етикету майже непорушними залишаються 
норми гостинності – “в українській родині завжди панував культ 
гостинності”2. Зберігаються звичаї, за якими гості підносять господарям 
подарунки, хазяї, у свою чергу, радо пригощають гостей, після 
закінчення гостювання також наділяють їх подарунками і передають 
дарунки їхнім дітям; як стверджує дослідник українського національного 
етикету В. Лазуренко, у даному разі дарунки символізують “дружбу і 
прихильність однієї сім’ї до іншої”3. 

                                           
1 Жовтобрюх М.М. Звичаєве право: сутність, генеза, чинність: Автореф. дис. ... к.ю.н. – 

К., 2002. – С. 12.  
2 Лазуренко В. Народ. Традиції. Етикет. – Черкаси, 2003. – С. 9. 
3 Там само. – С. 13. 
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Основною формою сучасної української сім’ї є мала, двопоколінна 
сім’я (батьки-діти), менш поширеною є трипоколінна сім’я. Від 
патріархальних часів главою родини традиційно вважається найстарший 
чоловік – дід, батько, хоча провід в усіх сімейно-господарських справах 
(так само традиційно) у переважній більшості родин зосереджується в 
руках жінки (“Чоловік у сім’ї голова, а жінка – душа”). З величезною 
турботою в українських родинах ставляться до підростаючого 
покоління, серйозно, з увагою більшість батьків підходять до виховання 
дітей; найчастіше українська мати дбає про своїх дітей до самої своєї 
смерті.  

До наших днів збереглися також деякі весільні традиції та обряди, як-
от: сватання, перев’язування хусткою правої руки нареченого (вище 
ліктя), а рушниками, відрізами тканини через плече – свідків, сватів, 
найпочесніших гостей. Сьогодні, як і в старовину, батьківське 
благословення для нареченого і нареченої має досить велике значення, 
зберігаються традиційні уявлення про те, що молодята мають оселитися 
в родині нареченого, хоча сьогодні багато вирішує матеріальний фактор.  

Породільні обряди зводяться, головним чином, до церковного 
хрещення дітей, обрання хрещених батьків. Значною сталістю 
відрізняються етично-психологічні поведінкові характеристики вагітної 
жінки. Більшість українських жінок, готуючись до народження дитини, 
так само, як і їхні прапрабабусі, досить стримано говорять про майбутні 
пологи, намагаються не афішувати, у якій лікарні збираються 
народжувати дитину, не запрошують нікого, окрім найближчих родичів, 
дивитися на немовлятко, стережуться “лихого ока”, купають дитятко у 
травах.  

Частково зберігаються стародавні традиції у поховальних обрядах,  
найбільш сталими є поминальні обряди – з обов'язковою ритуальною 
тризною після похорону покійного, на дев'ятий, сороковий день, через 
рік. 

Сучасна національна обрядовість значною мірою пов’язана зі 
святкуванням головних християнських свят: Різдва, Водохреща, 
Покрови, Миколи Чудотворця, Трійці й Великодня. На Великдень 
велике значення надається обрядовій їжі, у церкві освячують великодні 
паски, писанки, сало, ковбаси, мед. На Водохреща освячують воду, на 
Трійцю – трави, квіти, якими потім прикрашають найсучасніші наші 
квартири. Ранком після святкування Різдва і Миколи Чудотворця багато 
маленьких українців отримують подарунки.  

Ці свята супроводжуються не тільки християнською обрядовістю 
(купання й освячення жител на Водохреща), а й магічними ритуалами, 
до яких можна віднести, зокрема, гадання під Різдвяний вечір. 
Зберігається багато традиційних елементів свят старого календарного 
циклу, що мають веселий ігровий характер: колядування, щедрування на 
Новий рік, частування млинцями, варениками на Масницю, плетіння 
вінків, стрибки через багаття на Івана Купала тощо.  

Отже, головною ознакою і призначенням традиції є спадкоємність 
поколінь. Однак неможливо не помітити, як поряд з тим, що окремі 
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народні традиції протягом століть залишаються сталими, кожне нове 
покоління певною мірою доповнює цей масив традиціями 
новоствореними, іноді такими, які, на жаль, не можна схарактеризувати 
позитивно.  

На нашій землі так історично склалося, що з кожною зміною 
державного ладу відбувалося цілковите заперечення позитивних рис 
попереднього державного чи суспільного устрою, підпадали 
висміюванню чи суворій критиці традиції й цінності, що сформувалися в 
минулі часи. Певною мірою це також можна вважати “традицією”. За 
часів царату спотворювалася, принижувалася українська національна 
культура, яка своїм корінням сягає Київської Русі та героїчної козацької 
доби. Як відзначав у 1938 р. Д. Донцов ХІХ вік “залишив нам у 
спадщину між іншим критичне, коли не зовсім вороже, відношення до 
наших історичних традицій, … спростачив, скалічив, осміявши перед 
тим дух попередніх часів”1.  

За радянської влади всіляко паплюжився суспільний порядок, що 
склався у період самодержавства, а після здобуття незалежності України 
у національній офіційно-ідеологічній та в освітній сфері спрацювали 
інерційні механізми, і радянський період історії постав перед 
сучасниками, виблискуючи усіма відтінками чорного кольору.  

Звичайно, нова влада викрила недоліки й злочини влади попередньої. 
І це є природним і логічним, адже вони дійсно мали місце, якщо б усе 
було прекрасно, то, напевне, і зміни влади не відбулося б. Те, що 
недоліки й злочини не замовчуються, також є свідченням перемоги 
історичної справедливості, реалізації принципів світоглядного та 
політичного плюралізму. Однак існує й зворотний бік цієї картини. 
Зокрема, непомірне накопичення в емоційній сфері суспільства 
негативної інформації закономірно призводить до відтворення негативу, 
що, як ми вже можемо спостерігати, втілюється у підвищення попиту на 
літературу та продукцію кіноіндустрії емоційно-негативного, 
руйнівного, насильницького змісту. Звісно, в сучасних умовах затяжної 
політичної кризи та неподоланих соціально-економічних труднощів це 
додатково погіршує емоційний стан людей і загалом ускладнює 
соціально-психологічну ситуацію в Україні.   

Так само і у сфері освіти: навіть поверховий аналіз підручників із 
вітчизняної історії дає змогу переконатися, що позитивні характеристики 
радянського періоду та схвальні відгуки на адресу радянської влади в 
них цілковито відсутні; у той час як сучасне соціально-політичне 
становище України у науковій, а особливо – у навчальній літературі 
розглядається як історична даність, представники владних структур 
найчастіше вельми тактовно не критикуються, так би мовити, за 
правилом – “про присутніх не говорять”. Для тих, хто був пов’язаний з 
історичною наукою у минулому столітті, цей момент не може не 

                                           
1 Донцов Д. Де шукати наших традицій? / Квартальник вісника місячника 

літератури, мистецтва, науки і громадського життя. – Львів, 1938. – С. 3, 5. 
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нагадувати такого ж підходу у ставленні як до царської 
“старорежимної”, так і до чинної за радянських часів влади.  

Поряд з цим, у теорії більшості гуманітарних дисциплін, у тому числі 
й в історичний науці, задекларовані такі принципові засади, як 
об’єктивність та історизм; порушення цих методологічних підходів є 
шкідливою помилкою і, на мій погляд, актуальною проблемою 
сьогодення. Домінуючим у методологічному фундаменті наук 
гуманітарного блоку, а особливо історії, залишається критично-
аналітичний підхід, який у кожній науковій статті значною мірою 
відбиває суб’єктивне ставлення дослідника до проблеми, що вивчається. 
Чи не кориснішим від пошуків підстав для нескінченних наукових 
дискусій був би добір раціонального в тому, що вже складає надбання 
вітчизняної науки? Розв’язанню цієї ситуації могло б сприяти 
викладання гуманітарних дисциплін з позитивістських позицій, адже 
принципи об’єктивності та історизму передбачають висвітлення всієї 
повноти аспектів історичних подій, а також уникнення негативних 
характеристик явищ, що досліджувуються.   

Так не без участі політиків, науковців і освітян, цінності радянської 
генерації людей сучасне покоління вважає облудними, ефемерними, при 
цьому вагомим чинником погіршення психологічного стану як окремих 
особистостей, так і цілих соціальних груп є невизначеність нових 
духовних і культурних цінностей. Але невже наші діди й батьки, а 
частково і ми самі – ті , хто жив і діяв у радянські часи, за сімдесят років 
не створили нічого, що було б гідним передати у спадок нашим 
нащадкам, невже все, у що втілювалися наші праця, розум і наша душа 
тепер підлягає осуду, сорому, осміянню?  

Безумовно, радянська історія насичена дійсно злочинними діяннями 
влади проти свого народу, що кожного разу або замовчувалось, або 
виправдовувалось ідеологічно. Але підтвердження тому, що політична 
влада декларує й спрямовує для народного виконання гасла й принципи, 
яких сама не дотримується, можна бачити практично на кожному етапі 
світової історії, тому ідеологічна політика КПРС і радянського уряду у 
цьому моменті не є безпрецедентною. Іншу якість має те, що цих 
принципів майже повсюдно дотримувалися пересічні представники тієї 
генерації людей, яка свого часу отримала назву “радянський народ”. Для 
багатьох з них – і для багатьох українців – дійсно мали привабливість 
такі риси характеру, як безкорисливість, самовідданість, співчуття до 
знедоленої людини, пріоритет духовних цінностей перед матеріальними, 
чесність, відкритість, щирість тощо. 

Традиційно культивувалися в СРСР вшанування праці, здатність до 
подвигу, любов до Батьківщини, патріотизм, підтримувались традиції 
міжнародного і міжнаціонального братерства, мирного співіснування 
різних етнічних, національних спільнот, колективізму, 
взаємодопомоги… 

Невірно буде стверджувати, що паростки цих традицій, зокрема, 
колективізму, не пустили міцного коріння на українському ґрунті 
внаслідок безумовного домінування в українському національному 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІІ 
 

 340

характері такої риси, як індивідуалізм. Частково це відбулося через те, 
що люди дійсно вірили у справедливість політики комуністичної партії 
та уряду, а певною мірою й тому, що українці вже мали значний 
історичний досвід і спільної праці, і гуртового буття... Дані складові 
української ментальності протягом століть відобразилися у народних 
приказках та прислів’ях як індивідуалізм (“Пильнуй свого носа, а не 
чужого проса”), так і колективізм (“Разом – за Божим наказом”, “Між 
людьми і каша смачніша”, “Добре там ся діє, де два оре, а третій сіє”, 
“Робота спільна – як пісня весільна”).      

Ну а вже поваги до праці, любові до рідного краю, миролюбства в 
українському характері ніколи не бракувало. Прикладом можуть 
слугувати такі паремії: “Маленька праця краща за велике безділля”, “Де 
рідний край, там і під ялиною рай”, “Коли тихо не буде лиха”, “Ладом 
усе можна”, “Не копай яму другому, бо й сам упадеш” тощо. 
Характерною ознакою національної вдачі українців можна вважати і 
культурну толерантність, повагу до відмінної системи цінностей, що 
відзначав ще М.І.Костомаров.  

Проте протягом століть під час панування в українських землях 
польського, австро-угорського, російсько-самодержавного та 
радянського режимів національні ознаки були підставою для 
пригнічення українського народу, нав’язування йому комплексу 
меншовартості й загалом для економічної експлуатації. Це, звісно, 
викликало опір з боку українців, їхнє психологічно-негативне ставлення 
не тільки до польсько-російсько-угорських можновладців, а й загалом до 
поляків, росіян...  

Закономірно виникає питання, чи всі традиції, що склалися, гідні 
вшанування, а отже – дотримання. Вже неодноразово цитований у даній 
статті Д. Донцов, наводячи приклад з історії єврейського народу, 
риторично запитував: якщо будь-який народ віками кориться волі 
чужинців, “чи не витворить в нім історія прикмет невільника?”1, і цілком 
справедливо стверджував, що ці “прикмети невільника” для даного 
народу теж є традиційними, проте навряд чи варто таку “традицію” 
плекати й шанувати2.  

За своєю історичною долею український народ протягом багатьох 
віків також був змушений перебувати під владою іноземних господарів; 
ми маємо нетривалу історію державної незалежності; за часів 
колоніального становища в Україні майже усталилися традиція 
підпорядкованості, традиція терпляче зносити гноблення.  

На жаль, таке становище певною мірою є породженням дійсно 
української національної вдачі – м’якої, миролюбної, що свого часу дало 
підстави Л.Троцькому, розробляючи метод ошукування українського 
народу, говорити, що “тільки безмежна довірливість і поступливість, а 
також відсутність усвідомленої необхідності постійної міцної 

                                           
1 Донцов Д. Де шукати наших традицій? / Квартальник вісника місячника літератури, 

мистецтва, науки і громадського життя. – Львів, 1938. – С. 7. 
2 Там само. – С. 7. 
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згуртованості всіх членів держави не лише під час війни – щораз 
занапащала всі завоювання українців”1. М.М.Слюсаревський пояснює 
недостатність політичної єдності українців “їхнім індивідуалізмом як 
сутнісною рисою національного характеру”2  

Не заперечуючи цього положення, висловлю припущення, що 
позначився і вплив того фактора, що споконвічно пріоритетною цінністю 
українців була не політична влада, а праця – сумлінна праця на родючій і 
щедрій, але такій, що потребувала немалих зусиль українській землі. 
Працьовита людина була вшанована у суспільстві (“Тяжко тому жить, 
хто не хоче робить”), при цьому особи, які понад усе і будь-яким 
шляхом прагнули влади, викликали застережливі, а інколи і відверто 
несхвальні відзиви (“До булави треба голови”, “Хто не звик правди 
поважати, той завжди ласий панувати”, “Два козака – три гетьмана” 
тощо). Остання тенденція у будь-якому разі здатна спричиняти негативні 
наслідки, адже нація, яка не в змозі самостійно зорганізувати стабільну і 
сильну політичну владу, менш захищена від загрози іноземного 
панування. Глибоке розуміння цих процесів на різних історичних етапах 
спонукало славетних українців до активної боротьби за самостійність і 
державну незалежність нашої землі. 

Висновком з усього вищезазначеного може бути положення, згідно з 
яким до традицій, що склалися на історичному шляху України, потрібно 
підходити зважено і диференційовано. Слід плекати ті традиції, що 
сприяють побудові дійсно демократичної правової держави України, що 
виховують гідність і самоповагу людини, її пильне ставлення до своїх 
прав і обов’язків, що сприяють консолідації поліетнічного суспільства та 
соціальній злагоді, сприяють збереженню національної пам’яті та 
духовному піднесенню українського народу.  

У зв’язку з цим першочерговим завданням педагогів є підвищення 
ролі виховної домінанти в освітньому процесі, наголошення при 
вивченні вітчизняної історії на здобутках і досягненнях українців, на 
позитивних прикладах із життя українського народу на кожному етапі 
його історичного поступу. Не перебільшуючи схвальних відмінностей 
своєї етнокультури від інших, не слід також применшувати своїх чеснот. 
Якщо ми хочемо виховати свідомих українців, наша молодь має 
відчувати себе частиною національної спільноти, яка має привабливі 
риси, чия історія сповнена силою і красою людського духу, розуму і 
праці, а не є лише висвітленням змісту і наслідків діяльності політичної 
влади. Проте значущість і вплив останньої, звичайно, не можна не 
вивчати, модерна українська нація не може бути нацією політично 
індиферентною, інакше дійсно демократичної держави нам ніколи не 
збудувати. 

На підтвердження теоретичної складової даної статті доцільно 
навести дані, отримані шляхом аналізу результатів бліцопитування та 

                                           
1 Цит. за: Слюсаревський М.М. Ілюзії і колізії. – К., 1998. – С. 209.   
2 Там само. – С. 209.   
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анонімного анкетування студентів-заочників, які навчаються у нашому 
ВНЗ за економічними та будівельними спеціальностями. В анкетуванні 
взяло участь 100 студентів віком від 19 до 52 років; питання, на які їм 
пропонувалося відповісти, були переважно національно-духовного 
характеру.  

Під час бліцопитування виявили активність студенти, які відкидають 
або взагалі заперечують наявність національної ідеї, досить скептично 
ставляться до питань патріотичного виховання. Зрозуміло, подібна 
картина очікувалась і за результатами анкетування, проте ці результати 
виявилися несподіваними і навіть приголомшливими. Зі ста студентів 
відчувають себе належними до української етнічної спільноти сімдесят 
п’ять осіб, і лише двадцять п’ять вважають себе росіянами. Слід 
наголосити, що загальна маса опитуваних студентів є російськомовною, 
багато хто зростав і виховувався у російськомовному середовищі, при 
цьому 67% з них стверджують, що мова є обов’язковим націєтворчим 
фактором. Це дає можливість висловити припущення, що мовна 
атрибутика не обов’язково свідчить про те, що на рівні 
самоідентифікації особистість відчуває належність до російської нації, у 
багатьох випадках – навпаки, людина впевнена у своїй причетності, 
належності до українського етносу, до його культури, традицій, 
історичної пам’яті.  

На запитання, чи вважають вони себе патріотами України, “так” 
відповіло 52 відсотки респондентів, “ні” – 47% (1% не визначився з 
відповіддю). І зовсім інше співвідношення продемонстрували відповіді 
на запитання: “Чи життєздатна українська національна ідея як 
об’єднуюче духовне начало українського народу?” Сімдесят відсотків 
респондентів відповіли “ТАК”, і лише тридцять – заперечливо. 

Отже, українська національна ідея – життєспроможна, вона 
залишається важливим фактором національного розвитку, здатна 
виконувати консолідуючу, об’єднуючу функцію в процесі формування 
модерної української нації, яку складатимуть не лише етнічні українці, а 
й вихідці з інших етнічних спільнот. У цьому разі певною мірою 
відбуватиметься інтеграція, взаємодоповнення, взаємодовершення 
конституційних понять “український народ” і “українська нація”.   

Попри те, що на свідомому рівні сучасне покоління віддає перевагу 
матеріальним цінностям, підсвідомо більшість молоді залишається – у 
дусі традиційного українського національного характеру – добрими, 
співчутливими, миролюбними людьми. Із результатів анкетування 
випливало, що лише 5% студентів вважають співчуття до хворої чи 
знедоленої людини формою реагування, притаманною представникам 
українського етносу. Однак запитання, по-іншому сформульовані, 
свідчили про більш високий рівень духовної розвиненості молоді, ніж 
той, який вони за собою усвідомлюють. Зокрема, про їхню гостинність 
(81%), потяг до благодійності (43%), любов до рідного краю, повагу до 
батьків тощо. А запитання: “У разі, якщо близький друг чи родич 
потрапить у біду і потребуватиме допомоги, чи зробите Ви для нього 
усе, що від Вас залежить, або залишите його виплутуватися самотужки?” 
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взагалі викликало одностайну реакцію – 100% респондентів відповіло, 
що необхідну допомогу вони обов’язково нададуть.  

Домінуючою ознакою українського національного характеру 
студенти визначили хазяйновитість (56 зі 100 можливих балів), 
миролюбність (45 балів), релігійність (37 балів), чесність, правдивість 
(24 бали), колективізм (24 бали), індивідуалізм (20 балів)*. На запитання, 
чи вважають вони себе й свою родину терплячими людьми, “так” 
відповіло 83% респондентів, “ні” – 15%.  

Цікавими є результати аналізу ціннісних домінант студентів. Як 
відомо, цінності виступають основою і мотиваційною категорією 
національних традицій; пріоритетні у ті чи інші часи цінності виконують 
регулюючу функцію в процесі становлення як окремої особистості, так і 
розвитку конкретного соціуму загалом.  

Під час анкетування найважливіше в своєму житті переважна 
більшість студентів розташувала у такому порядку: 

1) здоров'я  
2) свобода 
3) добробут родини  
4) мир на землі  
5) справжня дружба  
6) досягнення успіху  
Найменш пріоритетними цінностями були визначені: 
1) скромність  
2) повага до традицій 
3) влада  
4) хоробрість  
Отже, респонденти вважають владу низькозначущою цінністю. 

Можна припустити, якби анкетування проводилося серед представників 
управлінського персоналу, статистика була б іншою. Проте за 
результатами подібного до нашого дослідження, здійсненого 
Дніпропетровським національним університетом, у якому 
респондентами були службовці державної установи і працівники 
комерційних банків, загалом спостерігаються схожі тенденції. Найбільш 
пріоритетними цінностями обидві групи респондентів визначили захист 
сім’ї, здоров’я, для державних службовців важливою є справжня дружба, 
для співробітників банків – досягнення успіху. Найменш пріоритетними 
цінностями для обох груп були визначені скромність, повага до 
традицій, відвага, а влада взагалі опинилася на останньому місці1.  

За результатами іншого соціологічного дослідження, 62% опитуваних 
людей визначили себе віруючими, що свідчить про те, що “на противагу 

                                           
* З 25 осіб російського походження три особи визначили домінуючим індивідуалізм, 

чотири – колективізм, і одна особа висловилась за наявність в українській вдачі обох рис. 
1 Маєвська Н.А. Цінності українців: вплив на ефективність ринкових перетворень в 

Україні // Вісник Дніпропетровського ун-ту. – Дніпропетровськ, 2002. – Вип. 8: Педагогіка 
і психологія. – С. 59-63. 
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західноєвропейським тенденціям в Україні спостерігається високий 
рівень релігійності”1. 

На євроінтеграційному шляху України неодмінно відбуватиметься 
модернізація, уніфікація національних цінностей, які, безумовно, мають 
бути гуманістичними, мають відповідати загальнолюдським. На сьогодні 
найголовніша цінність, визнана в європейському масштабі – людина й 
людське життя. Якщо наша національна культура буде спроможна 
збагатити світову культуру, якщо буде здатна не втратити власної краси і 
самобутності, процес входження України в європейську світову 
спільноту стане природним і позитивним. 

Євроінтеграція України можлива лише на засадах етнічної 
толерантності, за умов вивчення і формування у сучасного покоління 
позитивного сприйняття культур інших національних груп, причому не 
тільки тих, які населяють Західну Європу, а й тих, з якими нещодавно 
український народ існував у рамках єдиної держави – росіян, білорусів, 
прибалтів, грузинів тощо.   

Отже, домінантою виховного процесу поступово стає, по-перше, 
вшанування власної культури, глибоке розуміння традицій і основних 
культурних цінностей свого народу, а з іншого боку – відкрите, свідоме 
сприйняття закономірності інтеграційних процесів, повага до культури 
інших народів. Впровадження засад полікультурності є важливим 
показником демократизації освіти в Україні2.   

Раціональні пропозиції щодо можливих шляхів розвитку вітчизняної 
освіти на засадах демократизму і полікультурності ще у 2002 р. виклав у 
своїй статті кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої 
історії Ніжинського державного педагогічного університету 
О.Г.Баранков. Рекомендовані заходи стосувалися реорганізації системи 
освіти, вдосконалення чинного законодавства у сфері освіти, 
акцентування при викладанні гуманітарних дисциплін на фактичному 
етнічному і мовно-культурному різноманітті сучасного українського 
суспільства, а також розробки відповідного навчального матеріалу 
(підручників і навчальних програм) та перепідготовки педагогічних 
кадрів3.  

На жаль, з того часу значних зрушень у цьому напрямку майже не 
відбулося. Так само потребує змін вітчизняна правова і законодавча база 
з питань правового статусу національних меншин і мови національних 
меншин, а також змісту та забезпечення освітніх і культурних прав 
російськомовних українців. Потребують подальшого вивчення і 
підтримки на рівні влади міжетнічні, міжкультурні контакти в Україні та 

                                           
1 Мельник В. Вплив релігійного чинника на політичну систему: європейські тенденції і 

Україна // Трансформація політичної системи України та Польщі в умовах європейської 
інтеграції: Тези конференції. – Львів, 2004. – С.148. 

2 Баранков О.Г. Впровадження засад полікультурності як важливий чинник 
демократизації освіти в Україні // Розвиток демократії та демократична освіта в Україні: 
Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції (Одеса, 24-26 травня 2002 р.) / 
Укл. Л.Марголіна. – К., 2003. – С. 605. 

3 Там само. – С. 612. 
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за її кордонами. Необхідне проведення серйозних, на кшталт 
дослідження П.Бачинського, наукових розвідок, кваліфікована розробка 
програм діагностики емоційного стану та рівня сприйняття знань 
учнівством та молоддю.    

У сфері освіти психологічною запорукою євроінтеграційного процесу 
України має стати формування в молоді гуманістичних позицій, 
прищеплення поваги до прав іншої людини, виховання доброзичливості 
та відкритості, неупередженого, толерантного ставлення до інших націй, 
культурної терпимості тощо. І вкрай необхідне (задля досягнення мети 
емоційного оздоровлення нації) формування в молодого покоління 
людей позитивних духовних і морально-етичних якостей. 

 
 

 
Христя О.В. (Дніпропетровськ) 

 
УКРАЇНСЬКІ ПАРЕМІЇ ЯК ЗАСІБ  

ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ  
ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті на конкретних прикладах розглядається можливість 

використання українського пареміологічного фонду у виховному процесі. 
Автор переконаний, що особистість, сформована на рідномовному 
ґрунті, здатна не лише відтворювати, а й творчо опрацьовувати 
багатовіковий досвід свого народу й органічно засвоювати здобутки 
іншої культури. 

 
Визначальна характеристика сьогодення – економічна і культурна 

міжнародна інтеграція, в умовах якої для світової спільноти є важливим 
пошук варіантів позитивної міжкультурної взаємодії, переосмислення 
національного культурного досвіду та його розвою у нових історичних 
умовах. Означені проблеми є актуальними і для України, яка прагне 
увійти до Європейського співтовариства. Найефективнішим і, власне, 
найбільш природним шляхом успішного подолання проблем і труднощів 
перехідного періоду є виховання молоді згідно з вимогами сучасної 
цивілізації. 

Виховання учнів та студентства – це формування ціннісних 
орієнтирів і переконань молодих українців, у зв’язку з чим перед 
освітянами постає завдання вибору відповідного виховного ідеалу. В усі 
часи виховний ідеал конденсував найважливіші якості особистості, 
ілюстрував уявлення суспільства про досконалу людину. Сучасний 
динамічний світ пропонує різноманітні виховні моделі, кожна з яких 
ґрунтується на певній національно важливій домінанті. 

Від 27 вересня 1991 р. в Україні набула чинності Конвенція про права 
дитини (ратифікована Постановою Верховної Ради України №789 – ХІІ 
від 27 лютого 1991 р.). Стаття 29 Конвенції проголошує, що освіта має 
бути спрямована на “виховання поваги до батьків дитини, її культурної 
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самобутності, мови і вартостей країни її походження і до цивілізації”. 
Тобто особистість ХХІ ст. належить світовій цивілізації, але одночасно 
має бути свідомою щодо своєї приналежності до певної культури. Отже, 
виникає проблема співвідношення загальнолюдського і національного як 
складових сучасного виховного ідеалу. 

Це питання не є новим в історії педагогічної науки. Наприкінці 
ХІХ ст. прихильники репродуктивно-апологетичної теорії виховання 
визначали космополітизм найбільш прикрою і небажаною ознакою 
тогочасного виховного процесу1. Згодом видатний український вчений 
Г.Ващенко, полемізуючи з прихильниками “Морального кодексу 
будівника комунізму”, мужньо захищав право людини на релігійне та 
національне самовизначення. Дослідження ХХІ ст. доводять, що 
підґрунтям науково-технічного розвитку суспільства є орієнтація на 
традиційні національні цінності2, тому для педагогіки ХХІ ст. 
особливого змісту набуває саме національно-орієнтований підхід.  

Сучасна антропоцентрична філософія дійшла висновку, що “процес 
десимволізації суспільства спричинює деструктивні тенденції в 
існуванні Я, втрату ним своїх первісних ціннісних пріоритетів. Це 
призводить до втручання Чужого в конституціювання життя особистості, 
сприяє затвердженню чужого й визнанню його феноменальності, 
створює певну загрозу для Я”3. Таким чином, творче засвоєння іншого 
культурного досвіду можливе лише при наявності чіткої ціннісної 
системи координат, тому збереження та увиразнення національних 
культурних особливостей є умовою для повноцінного і продуктивного 
діалогу культур.  

Попри всі заборони й перепони, які не одне століття притлумлювали 
природний розвиток української культури, наш народ і донині зберіг 
національні традиції, звичаї та обряди, у яких відбито традиційний 
світогляд українського народу та характерні риси національної вдачі. 

Наприклад, сьогодні спостерігаємо відродження народних 
християнських звичаїв та обрядів, пов’язаних з важливими етапами 
життя людини: народженням, одруженням, смертю. В традиційній 
українській обрядовості давня символіка й обрядовість дохристиянських 
часів тісно переплелася з християнськими традиціями. Слушно 
зауважити, що певних звичаїв та обрядів наш народ дотримувався навіть 
за радянського офіційного атеїзму, хоча така практика не завжди 
свідчила про свідому релігійність особистості, більшою мірою вона 
демонструвала духовну спрямованість людини, була ознакою її 
природної глибокої пошани до традицій предків.  

З традицій, пов’язаних із хрещенням дитини, сучасники послідовно 
дотримуються узвичаєних відносин хрещених батьків та дітей. У 

                                           
1 Підласий І. Ідеали українського виховання/ / Рідна школа. – 2000. – № 2. – С. 7. 
2 Бачинський П. Про роль мови у збереженні та розвитку інтелектуального потенціалу 

України // Урок української. – 2005. – № 11-12. 
3 Селіванова О.О. Опозиція свій – чужий в етнос відомості (на матеріалі українських 

паремій) // Мовознавство. – 2005. – № 1. – С. 26. 
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традиційному українському суспільстві зв’язок такого типу покладав на 
хрещених батьків почесні й серйозні обов’язки перед дітьми, яких вони 
тримали над купіллю. По смерті рідних батьків хрещені навіть 
перебирали на себе піклування про повноцінне матеріальне життя 
хрещеників, дбали про їхнє соціальне становлення, а відповідальність за 
духовний та морально-етичний розвиток дитини хрещені батьки несли за 
будь-яких обставин. Основним засобом плекання дитячої душі була 
молитва за хрещеників, проте цим діяльність хрещених батьків не 
обмежувалася. Зазвичай вони мали право втручатися й у родинний 
виховний процес. Повноваження хрещених батьків, безумовно, не 
дорівнювали владі батьків рідних, але були достатньо широкими. Дітям 
прищеплювалося шанобливе ставлення до хрещених, малята, наприклад, 
обов’язково вітали хрещених зі святами, а, ставши дорослими, 
поширювали й на них свою любов, турботу й піклування. 

Яскравою та різноманітною є українська весільна обрядовість. У 
структурі весілля ХХІ ст. навіть у мегаполісах поширені давні звичаї, 
пов’язані з цією важливою подією. Зустрічаємо дещо трансформовані 
традиції прощання з парубоцтвом/дівуванням, обов’язкове 
благословіння батьків майбутнього подружжя на шлюб. Традиційно 
молодих супроводжують дружки, на шляху до коханої молодого 
зустрічають усілякі перепони-“перейми”, для подолання яких треба 
сплачувати викуп. Окрасою святкового столу й сьогодні є весільний 
коровай –  символ добробуту молодої родини. Подекуди проводиться 
скорочений обряд пов’язування молодої хусткою – символом її нового 
статусу. Іноді зустрічаємо залишки давніх містерій, що пізніше втратили 
свої сакральні функції та перетворилися на костюмовану міні-виставу з 
несподіваними жартами, веселими витівками. 

Похоронна та поминальна обрядовість збереглася досить повно. 
Наприклад, небіжчика обов’язково вбирають у новий одяг, коло 
померлого запалюють свічки, розташовують склянку зі свяченою водою 
(за радянських часів часто використовували неосвячену воду). Двері 
помешкання померлого залишають відкритим, доки поховальна процесія 
не вирушить на цвинтар. Жінки з родини покійного протягом певного 
часу (від дев’яти днів до року) доповнюють вбрання траурними 
елементами. Від стародавніх тризн і християнських поминальних 
обідами для бідних беруть початок і сучасні поминки. Не порушуються 
традиції в доборі меню (обов’язкові борщ, каша, узвар), у виборі часу 
проведення цих заходів: дев’ять, сорок днів та роковини. 

Той факт, що сучасні українці дотримуються давніх традицій, обрядів 
та звичаїв яскраво свідчить про безперервність духовного зв’язку 
поколінь, про потужний, на генетичному рівні закарбований потяг 
українців до того, що пов’язує людину з глибинною автентичною 
культурою. Проте світогляд і самооцінка народу, усе розмаїття його 
життя відображається й закарбовується насамперед у мові. “Мова не 
лише одна із стихій народності, але й найдосконаліша її подоба”, 
зазначав відомий мовознавець О.Потебня. Народ творить мову й мова 
творить народ. У мові народ фіксує особливий, лише йому притаманний 
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спосіб сприйняття й відображення дійсності. Омовлений світ має виразні 
національні особливості, своєрідну символіку й асоціативні зв’язки, що 
сягають глибинних шарів генетичної пам’яті мовця.  

Одним із засобів формування національно свідомої особистості й 
зараз залишаються прислів’я (паремії), у яких чи не найвиразніше 
відбито принципи асоціативного мислення народу, схарактеризовані 
соціальні відносини, визначено морально-етичні орієнтири етносу. 
Дослідження пареміологічного фонду української мови триває вже не 
перше століття, проте й досі цей шар українського слова залишає 
великий простір для наукових пошуків. Це й не дивно, адже паремія є 
утворенням багатогранним і багаторівневим. На думку дослідника 
українських паремій С.Таґліна, прислів’я виступають важливим засобом 
етнопедагогічного впливу на дитину, оскільки являють собою 
невід’ємну ланку процесу витворення національного психічного еталону 
(від практичної діяльності через обряд, гру, до створення фольклорних 
форм і т.д.)1. 

Українські прислів’я сповнені іронії, гумористичного національного 
самоаналізу. Висміюючи негативні антисоціальні риси характеру чи 
поведінки людини, прислів’я є одним з ефективних інструментів 
народної педагогіки, засобом коригування морально-психологічних 
якостей людини. Кількісно переважають паремії викривального 
характеру, проте багато в українському пареміологічному фонді 
однозначно позитивних висловлювань, що фіксують значущі для 
української ментальності риси. Це, наприклад, прислів’я, присвячені 
освіті, праці, людському розуму, досвіду: 

Краще догана мудрого, як похвала дурня. 
Розумній голові досить дві слові. 
Без робітників і вчені були б нікчемні. 
Краще з розумним загубити, як з дурнем знайти. 
Хто людей питає, той і розум має. 
Деякі з них звучать як однозначні настанови: Не бажай синові 

багатства, а бажай розуму! На людей складайся, а розуму тримайся; 
Шануй учителя, як родителя; Не кажи не вмію, а кажи – навчусь! 
Наявність таких приписів не випадкова, бо потяг до знань є традиційним 
елементом виховного ідеалу українського народу. 

Українці споконвіку шанували людину праці, адже хто працює, той 
працю шанує. Той, хто наполегливо працює, досягає не лише 
матеріального добробуту, а й користується повагою, бо ранній пізньому 
не кланяється. Лінощі, недбальство завжди викликали зневагу й осуд 
громади: Господиня: три городи, одна диня; Ледачого і в церкві б’ють. 
До речі, у наш час українські педагоги саме працьовитість пропонують 
визначити домінантою сучасного національного виховного ідеалу, 

                                           
1 Таґлін С. Про народні паремії, національну свідомість та “малоросіянство” як 

етнопсихологічний феномен // Збірник Харківського історико-філологічного товариства. – 
Харків: Око, 1994. – Т. 3. – С. 19. 
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стрижневою українською цінністю, що допоможе відродитися великій 
українській нації1. 

Багатством образів, виразових засобів відрізняється тематична група 
прислів’їв, що фіксує норми родинних стосунків: 

Батькова і материна молитва із моря витягає, а прокльони і в 
калюжі топлять. 

Діти батька не учать (не судять). 
Шануй батька і неньку, то буде тобі скрізь гладенько. 
Наведені приклади свідчать про визнання шанобливого, уважного 

ставлення до батьків за наріжний камінь формування особистості. 
Особливою любов’ю та повагою сповнені висловлювання про матір: 

Доти ягнятка скачуть, доки мати бачить. 
Матері ні купити, ні заслужити. 
Дитина плаче, а матері боляче. 
Нема у світі цвіту цвітішого над маківочки, нема ж і роду ріднішого 

над матіночки. 
Дослідники духовної та матеріальної культури українського народу 

здавна відзначали, що українська сім’я органічно поєднує традиційно-
патріархальні й демократичні принципи родинних відносин. Еталоном 
завжди була дружна родина, у якій панують взаємоповага, довіра й 
відповідальність: Найлучша спілка – чоловік і жінка! І в лиху годину не 
кидай дружин; Живуть між собою, як риба з водою. Розуміння 
українцями важливої ролі жінки в сім’ї, рівноправне становище 
господині зафіксовано в багатьох прислів’ях: 

Нема вірнішого приятеля, як добра жінка. 
Чоловік у домі голова, а жінка – душа. 
Жінка за три угла хату держить, а чоловік – за один. 
Цікаві наслідки дає аналіз народних висловів про владу. Перше, що 

впадає в око – це невелика кількість паремій, присвячених цій темі. 
Семантика таких прислів’їв не відрізняється багатою палітрою. Законна 
влада, ієрархічність суспільства визнається як необхідність (Як череді 
без личмана, так козакам без гетьмана; Без гетьмана військо гине), 
причому для українця влада – це, передусім, відповідальність: До булави 
треба голови тощо. 

Базовою складовою українського національного характеру є 
реалізована або навіть потенційна релігійність. Для багатьох поколінь 
наших предків фраза Без Бога ні до порога була життєвим кредо. 
Цінність будь-якого вчинку співвідносилася перш за все з релігійним 
ідеалом, бо від серця до неба шляху не треба: Коли зле гадаєш, чого ж 
Бога благаєш? Покірність волі Божій (Як Божа воля, так виринеш з 
моря) поєднувалася з активною життєвою позицією: Розумний 
молиться, а дурень плаче; На Бога взивай, а рук прикладай. 

Як бачимо, навіть такий фрагментарний аналіз паремій дає змогу 
стверджувати, що з усіх можливих комбінацій позитивних та негативних 

                                           
1 Підласий І. Ідеали українського виховання // Рідна школа. – 2000. – № 4. – С. 10. 
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рис людини, творча свідомість народу вибирає та фіксує найважливіші, 
саме ті, наявність або відсутність яких є визначальною для 
життєдіяльності особистості й суспільства в цілому.  

Глибина змісту, досконалість форми, яскравий гумор прислів’їв не 
можуть залишити байдужим серце та розум сучасних молодих українців. 
Морально-етична парадигма, збережена в живому народному слові, й 
сьогодні допомагає у виборі життєвих принципів. Зовсім не архаїчно 
звучать сьогодні вислови Добре роби, добре й буде або Добре тому, хто 
вдвох. Адже здорова людська душа завжди прагне подолати вимушений 
нігілізм нашої доби, тому фольклор залишається осередком духовного 
зв’язку поколінь минулих і прийдешніх. 

З плином часу народна культура невпинно розвивається, 
відгукуючись на вимоги доби, змінюючись відповідно до нових 
обставин існування її носіїв, але світогляд, закарбований в яскравому 
живому слові українського прислів’я, залишається невичерпним 
джерелом мудрості й одночасно – докладною енциклопедією життя 
українського народу.  

Широке використання прислів’їв та приказок збагачує мовлення, 
надає йому невимушеності, допомагає коротко, влучно схарактеризувати 
певне явище або людину. Варто, щоб вивченню паремій приділялася 
увага не тільки в середній школі. Програма курсу “Українська мова (за 
професійним спрямуванням)”, що викладається у ВНЗ України 
передбачає ознайомлення студентів з фразеологією української мови, але 
орієнтованість саме на професійне мовлення та невелика кількість годин, 
відведених на вивчення цього розділу, не створюють умов для 
ґрунтовного засвоєння матеріалу. Тому хотілося б, щоб усі, хто відчуває 
відповідальність за духовне відродження українського народу, дбали про 
збереження та розвиток традицій національної усної народної творчості, 
адже засвоєння людиною морально-етичних національних імперативів, 
зафіксованих у прислів’ях, є важливою ланкою виховання й одним із 
засобів розвитку генетично визначеного сприйняття світу. А особистість, 
сформована на рідномовному ґрунті, здатна не лише відтворювати, а й 
творчо опрацьовувати багатовіковий досвід свого народу й  органічно 
засвоювати здобутки іншої культури. 
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Корольчук О.П., Кочерга В.Г.,  

Поночовний М.І. (Київ) 
 

НАЦІОНАЛЬНЕ, ГРОМАДЯНСЬКЕ  
ТА ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ  
ЯК ФАКТОР ЦІЛІСНОГО ФОРМУВАННЯ  

ОСОБИСТОСТІ 
 

У статті досліджується національне, громадське та патріотичне 
виховання студентів як фактор цілісного формування особистості. 
Автори переконані, що національна свідомість є ідеологічною основою 
виховання студентів. 

 
Сьогодні проблема відродження, становлення та розвитку української 

культури, зростання її ролі в державотворчих процесах, формуванні 
єдиного духовного простору, утвердженні гуманістичних цінностей, 
національної самосвідомості, громадянськості та патріотизму набуває 
особливої актуальності. Національне, громадянське та патріотичне 
виховання є фактором найважливішим, найсуттєвішим чинником 
цілісного формування особистості студента, національної еліти, 
джерелом елітарності, інтелігентності, справжньої професійної 
культури, патріотизму майбутніх конкурентноспроможних спеціалістів. 
Це сприяє формуванню повноцінної, національно свідомої 
самодостатньої особистості, громадянина, патріота України. 

На жаль, ще й сьогодні дехто з дослідників пропонує у виховній 
роботі серед студентської молоді  не вживати термін “національне 
виховання”. Але ж, вибачте, яка ж ціна такому вихованню, якщо воно не 
національне? У геніального українського педагога К. Ушинського, який, 
пригадаймо, ґрунтовно довів, що попри схожість педагогічних форм у 
кожного з європейських народів – своя особлива система виховання, 
своя особлива мета й свої особливі засоби досягнення цієї мети. Тому 
К.Ушинський повсякчас і користувався термінами “англійське 
виховання”, “німецьке виховання”, “російське виховання”, “українське 
виховання”. Зрештою, К.Ушинський був переконаний “кожен 
європейський народ має свою окрему характеристичну систему 
виховання”. Тому принципи виховання відповідають історії, традиціям, 
світобаченню, характерові, ментальності саме українського народу. 

Виходячи з цього, на нашу думку, серед головних завдань виховання 
студентської молоді у вищій школі в умовах трансформації і розвитку 
українського суспільства є формування національно свідомої 
особистості, великого патріота і громадянина України. І сьогодні ми 
можемо говорити, що в Київському національному торговельно-
економічному університеті (КНТЕУ) склалася та визначена система й її 
головні напрями національного, громадянського та патріотичного 
виховання студентської молоді, що є головними складовими 
становлення громадянина держави і підготовки майбутнього 
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висококваліфікованого конкурентноспроможного спеціаліста, який 
готовий і здібний працювати в нових умовах ринкової економіки. 
Ректорат, декани, завідувачі кафедр у своїй повсякденній роботі 
виходять з простої істини, що лише національно свідомий викладач 
може виховати патріота зі сформованою національно-громадянською 
свідомістю. З цією місією можуть справитися тільки національно 
свідомі, високоморальні й професійно компетентні викладачі, які мають 
пам’ятати, що від національної спрямованості їхні лекції, семінари, 
лабораторні заняття й організаційно-виховні заходи стануть 
привабливішими, цікавішими й ефективнішими. Це мають робити всі 
викладачі, незалежно від навчальної дисципліни. Це лінія і вимоги 
ректорату. Тому з метою посилення виховного впливу кожного 
предмета, що вивчається у вищих навчальних закладах, викладач має 
зробити все для того, щоб показати пріоритетні здобутки українського 
народу в галузі тієї чи іншої науки, освіти, культури, мистецтва. 
Викладачі мають не забувати про те, що в жодній країні і в Україні в 
тому числі, немає виховання “взагалі”. Воно завжди втілює в собі 
конкретно-історичну національно-державну форму вираження і 
спрямоване на формування громадянина конкретної держави, яка не 
може бути безнаціональною.  

Ректорат, декани і завідувачі кафедр факультетів у своїй діяльності 
виходять з того, що національне, громадянське й патріотичне виховання 
найповніше відповідають потребам національного відродження України. 
Воно однаково стосується й українців, і представників інших народів, 
яких проживає у нашій державі близько 120. Саме принцип етнізації 
виховного процесу і передбачає надання широких можливостей 
представникам усіх етносів для пізнання своєї історії, традицій, звичаїв, 
мови, культури, формування власної національної гідності й через 
пізнання своєї історико-культурної спадщини допомагає пізнати 
глибинність взаємозв’язків кожного з них  з українською нацією, її 
державою, переконатися, що саме українська незалежна суверенна 
держава охороняє національні права всіх громадян України. 

Одним з найважливіших принципів реформування вищої освіти 
України, підкреслюється в “Державній національній програмі “Освіта 
України: ХХІ століття”, має стати національна спрямованість навчально-
виховного процесу вищих навчальних закладів, що полягає “у 
невіддільності освіти від національного грунту, її органічному поєднанні 
з національною історією, національними традиціями, збереженні та 
збагаченні культури українського народу, визнанні освіти 
найважливішим інструментом розвитку і гармонізації національних 
відносин”. 

Національне виховання – це створена протягом віків самим народом 
система поглядів, переконань, ідей, ідеалів, традицій, звичаїв, 
покликаних формувати світоглядну свідомість і ціннісні орієнтації 
молоді, передавати їй соціальний досвід, надбання попередніх поколінь. 
Як сказано в цій же програмі “головною метою національного, 
громадянського і патріотичного виховання має бути набуття молодим 
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поколінням соціального досвіду, успадкування духовних надбань 
українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних 
взаємин, формування у молоді особистісних рис громадян української 
держави, розвиненої духовності, моральної художньо-естетичної, 
трудової, екологічної культури”. Виходячи з цього, ректорат спрямовує 
організаційно-виховну роботу серед студентів на формування 
світоглядної свідомості, ідей, поглядів, переконань, ідеалів, традицій, 
звичаїв, інших значущих надбань вітчизняної і світової культури. Луцій 
Сенека у свій час з цього приводу говорив: “які будуть переконання, такі 
і поступки, і помисли, а які будуть вони, таке буде і життя”. У виступі 
перед активом студентського самоврядування у травні 2005 р. ректор 
університету А. Мазаракі сказав: “щоб стати професіоналом, треба 
багато збагнути, пізнати. В першу чергу – пізнати себе, виліпити із себе 
особистість, котрій не бракувало б знань, громадянського мислення, 
толерантності та співчуття. А ще зберегти життєву наснагу, духовне 
здоров’я, високоморальне підґрунтя свого “Я”. Ось в цій точці – “Я”, в 
неподільному духовному атомі спільноти і вирішується в кінцевому 
підсумку її майбутнє…” Найбільшою цінністю держави має бути 
інтелектуальний і культурний рівень її народу. Зрештою, національне 
виховання найповніше відповідає потребам відродження України. 

На думку багатьох дослідників, найбільш сприятливим періодом  для 
формування національного, громадянського і патріотичного виховання, 
свідомості й особистості є юнацький вік, зокрема період навчання у 
вищому навчальному закладі. Тому з метою вивчення й узагальнення 
особливостей формування свідомості цих напрямів у вихованні 
студентської молоді та визначення на їх основі завдань виховного 
процесу в університеті під егідою ректорату відділ навчально-виховної 
роботи, кафедра філософських та соціальних наук систематично 
проводять соціологічно-психологічні дослідження (опитування) серед 
студентів. У 2005 р. таким дослідженням було охоплено близько 2000 
студентів 1-х − 5-х курсів усіх факультетів університету. Аналіз 
результатів дослідження показав, що для студентів національна, 
громадянсько-патріотична свідомість – це, в першу чергу, повага до 
традицій, історії українського народу, усвідомлення своєї належності до 
нього (майже 50 %), громадянська відповідальність і мужність, 
готовність працювати на благо України та захищати її (49 %). 

Характеристики національної громадянсько-патріотичної 
самосвідомості студентів доповнюють результати дослідження 
самооцінки рівня розвитку власних громадянських якостей. Переважна 
більшість студентів виявляють у себе наявність таких громадянських 
якостей, як досконале знання державної мови (8 2%), повага до 
національних традицій (76 %), демократичність (70 %), національна 
гідність (70 %), толерантність до представників інших націй (68 %), 
громадянська дисциплінованість (59 %) та громадянська 
відповідальність (58 %) тощо. Кожний п’ятий студент визнає, що 
громадянському становленню особистості найбільше сприяє навчальний 
процес в університеті. 39 % опитаних студентів визнали, що цьому ж 
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сприяє активна участь у громадському житті університету. На думку 
студентів, розвиток їхньої громадянської свідомості перш за все 
залежить насамперед від батьків, родичів (53% ), самих студентів (48 %), 
викладачів (30 %). 

Серед навчальних дисциплін формуванню національної, 
громадянсько-патріотичної свідомості студентів найбільше сприяють: 
історія України (54 %), політологія (38 %), культурологія (29%). 

Вирішення проблеми формування національних, громадянсько-
патріотичних якостей особистості студента має базуватися на розумінні і 
глибокому усвідомленні того, що кожна людина в Українській державі є 
невід’ємною частиною своєї нації, свого народу. Студентів слід 
орієнтувати на засвоєння соціально значущих рис своєї нації, формувати 
стійку потребу в оволодінні такими якостями в їхньому активному 
самовихованні.  

“Отже, – пише один із дослідників проблеми І.В.Мартинюк – 
національна свідомість – це не що інше, як усвідомлення людиною своєї 
національної належності до відповідної національної спільноти, яка 
включає в себе уявлення, знання про свою національну належність про її 
історичне минуле і сьогодення, матеріальну і духовну культуру, мову, 
традиції”1. Іншими словами, у системі факторів, що визначають 
громадянську свідомість студентів, велике значення мають національні, 
громадянсько-патріотичні цінності. Як свідчать результати проведеного 
соціального дослідження, для студентів пріоритетними є такі 
національні цінності: любов до рідної культури, національних свят і 
традицій (48 %), державна незалежність України (42 %), почуття 
національної гідності (38%), повага і любов до державних Гімну, 
Прапора і Герба України (50 %), дбайливе ставлення до національних 
багатств, рідної природи (33 %) тощо. 59 % опитаних студентів 
університету реально визначилися з девізом громадянина-патріота, як 
важливим орієнтиром у громадянському самовдосконаленні особистості. 
На думку самих студентів, такими девізами можуть бути ідеї соборності 
України (“Єднаймося, бо ми того варті!”), патріотичні і національні 
почуття, настрої (“За Україну, за рідну неньку”, “Я так люблю мою 
Україну”), визнання загальнолюдських та християнських цінностей 
(“Дивись, не забудь людиною бути”, “Людина не може бути 
нещасливою, коли вона робить щасливими інших” і т.д. 

У сучасних умовах становлення ринкової економіки процес 
національного, громадянського та патріотичного виховання студентської 
молоді набуває особливого значення. Для ринкової економіки 
притаманний дух конкуренції, матеріальної вигоди, прибутку, який, на 
жаль, дуже часто не співвідноситься з поняттями честі, порядності, 
совісті, моралі. Тому навчально-виховний процес у вищій школі має 
бути спрямований насамперед на виховання молоді, формування у 

                                           
1 Вища освіта України. – 2006. – № 3. – С. 94-95. 
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майбутніх спеціалістів високих моральних якостей, має бути пронизаний 
ідеями гуманізму, добра, краси, порядності та культури. 

Випускник вищого навчального закладу сьогодні доволі швидко 
виростає до керівника трудового колективу, і обмеженість його 
культурного світогляду, низький рівень спілкування з людьми жорстко 
відбиваються на моральному кліматі в колективі та на економічних 
показниках праці. За цих умов у вищій школі потрібно створювати 
систему ліквідації культурної неграмотності менеджера, бухгалтера, 
працівника митної та податкової служби тощо. Відомо, що найкращий 
спеціаліст, професіонал своєї справи, який не наділений рисами 
вихованості, культури, інтелектуальними якостями не може виконувати 
свою функцію фахівця. Випускник вищого навчального закладу має 
сьогодні адекватно відповідати потребам нового суспільства і брати 
активну участь у розв’язанні цих проблем. За останні 30 років кількість 
студентів у світі зросла у 5 разів і становить 65 млн осіб1. 

Одним із головних чинників виховання національно-громадянської й 
патріотичної свідомості студентів є дбайливе ставлення до рідної мови. 
Студентська молодь має знати і пишатися тим, що серед 7 тис. мов світу 
українська за своєю милозвучністю – третя в світі2. “Тільки той може 
осягнути розумом і серцем гідність і велич України, – говорив 
Президент України В.А.Ющенко, – хто збагнув відтінки рідної мови і 
слова”3. Досконале володіння українською мовою слід вважати одним із 
основних критеріїв оцінки якості професійної підготовки майбутніх 
спеціалістів. Саме державна українська мова об’єднує людей, минулих, 
сучасних і майбутніх спеціалістів. Студентська молодь має усвідомити, 
що без знання державної мови неможливо стати повноцінним 
громадянином своєї держави, патріотом України та й просто 
інтелігентною людиною, кваліфікованим спеціалістом у будь-якій галузі 
господарства. Колись поет Дмитро Білоус писав:  

Коли забув ти рідну мову –  
Яка б та мова не була, 
Ти втратив корінь і основу, 
Ти обчухрав себе дотла.  

Таким чином, наведені приклади свідчать про те, що ректорат КНТЕУ 
проводить значну роботу по національному, громадянському та 
патріотичному вихованню студентської молоді. Серед них національна 
свідомість є ідеологічною основою виховання студентів. Організаційно-
виховна робота в університеті спрямована на те, щоб його випускники були 
в Україні будувати Українську державу з усіма національними 
пріоритетами. Ефективність національної системи виховання в кінцевому 
підсумку залежить від взаємин, що складаються між професорсько-
викладацьким складом і студентами. Розвиваються ці взаємини у спільній 
діяльності, що може стати системотворчою лише тоді, якщо кожний докладе 
свої знання, уміння, навички для реалізації творчих задумів.  

                                           
1 Вища освіта України. – 2006. – № 2 – С. 40. 
2 Вища освіта України. – 2006. – № 3 – С. 107; Обзор. – 2006. – 29 вересня. 
3 Освіта України. – 2005. – 17 травня. 
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Барановська Л.В. (Біла Церква) 

 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  
САМОСВІДОМОСТІ СТУДЕНТІВ  

У ПРОЦЕСІ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 
 

У статті визначається сутність категорій “національна 
самосвідомість”, “національна ідея”; обґрунтовуються окремі шляхи 
формування національної самосвідомості сучасних студентів 
(використання змісту навчальних дисциплін фахової підготовки, 
практика спілкування з ровесниками з інших країн під час стажування 
та навчання в європейських ВНЗ, активна участь у політичному житті 
українського суспільства).   

 
Останнє десятиріччя двадцятого століття стало визначним у житті 

України та українців. Одна з найбільш розвинених, культурно 
самобутніх адміністративно-територіальних одиниць  СРСР дістала 
незалежність. Цей політичний акт є підставою для проголошення 
України суверенною державою. Новий політичний та юридичний статус 
нашої Батьківщини певною мірою сприяв поступовій зміні ставлення 
нашого близького та далекого оточення до політичної й економічної 
ситуацій у країні. Міжнародна спільнота не є індиферентною і до 
соціальних перетворень у державі. Зовнішнє ставлення до України як 
незалежної держави з боку різних країн, їх урядів, різних політичних сил 
є неоднозначним: серед них ми знаходимо тих, хто прагне долучити нас 
до загальнолюдських цінностей, сприяти тому, щоб український народ  
завдяки своїм глибоким і автентичним традиціям, неповторній 
духовності, ґрунтовним надбанням у сфері науки та освіти зробив 
вагомий внесок у створення єдиної європейської та світової 
цивілізаційної моделі; інші зацікавлені, щоб ще на довгий історичний 
відтинок ми почували себе економічно та соціально залежними від 
режиму тоталітаризму, великодержавного шовінізму, постійного 
приниження як національної, так і індивідуально людської гідності. 

За таких умов як почувається окремо взятий  пересічний українець? 
Які зміни відбуваються у колективній свідомості, зокрема в такій її 
формі як ментальність?  

У даній статті ми намагатимемось прослідкувати ці зміни на прикладі 
такого феномену, як національна самосвідомість. До уваги візьмемо 
одну із соціально визначених груп нашого суспільства, котра протягом 
останнього часу перетворилась у рушійну політичну силу, активністю 
якої визначається можливість докорінних перетворень  як у 
матеріальній, так і в духовній сферах. Об’єктом нашої уваги є 
студентство.  

Сьогодні ми часто чуємо як з боку політиків, так і простих виборців, 
що делегували свою волю окремим особистостям з надією на 
поглиблення соціальних процесів, покращення матеріального добробуту 
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українців, нарікання на те, що ці перетворення гальмуються через 
відсутність національної ідеї. Однак ніхто не бере на себе 
відповідальність розтлумачити її сутність.  

Національну ідею часто називають національним ідеалом. 
Національний ідеал утворює ядро структури характеру, притаманного 
більшості представників нації. Відданість представників нації 
національним духовним цінностям, ідеалам є найпотужнішою силою в її 
життєздатності, розвитку в усіх галузях суспільного життя насамперед у 
творенні держави.  

Національна ідея формується  у процесі розвитку нації під впливом 
умов її буття. Вона є сукупністю ціннісних орієнтацій, які складаються 
на основі системи диспозицій (ставлень) до світу і до себе. В 
національній ідеї поєднуються національні диспозиційні та вольові риси. 
А це поєднання є не чим іншим, як національним характером. 
Національна ідея становить основу національної самосвідомості, 
почуття етнічної ідентичності, яке є головним чинником у консолідації, 
соборності нації та зміцненні держави1. 

З огляду на зазначене виникає потреба визначення категорії 
“національна самосвідомість”. Насамперед про самосвідомість. Це 
вища форма розвитку свідомості. Вона дає змогу окремій людині 
(індивідуальна самосвідомість) вирізняти себе з-поміж інших людей 
завдяки сформованій “Я” – концепції – системі уявлень і поглядів про 
саму себе; членам певної групи людей (колективна самосвідомість), 
поєднаних спільністю поглядів, інтересів, світоглядних переконань,  
ідентифікувати себе з цією групою. Національна самосвідомість є одним 
із видів колективної самосвідомості. Вона властива певній етнічній 
групі, нації. Це усвідомлення себе як представника нації, її невід’ємної 
складової, ідентифікація, ототожнення свого "Я" з національними 
цінностями2.  

Національна самосвідомість виявляється як єдність національного 
самопізнання особистості (усвідомлення специфічних ознак нації, її 
минулого, сьогодення). Національна самосвідомість суттєво впливає на 
формування ціннісних орієнтацій особистості, регуляції її поведінки, 
чуттєво-емоційні переживання особистістю своєї поведінки. Чуттєво-
емоційне переживання особистістю своєї належності до нації 
інтегрується у почуття етнічної ідентичності. Почуття етнічної 
ідентичності – ідентифікація на рівні емоційної прихильності, вершиною 
якої є любов до національної культури і природи. На формування і 
збереження цього почуття визначально впливають належність до 
території, мова, релігія, якої дотримується нація, національні, культурні, 
моральні принципи, дотримання традицій, особливостей побуту, етнічна 
обізнаність. 

                                           
1 Москалець В.П. Релігійність як риса українського національного характеру // 

Психологія релігії. – К.: Академвидав, 2004. – С. 201. 
2 Там само. 
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Українська національна самосвідомість зародилась у XIV ст. з 
почуття «Ми» етнічної спільноти, яка безпосередньо походила від 
києворуської народності. У той період та народність перебувала під 
владою литовських князів, особливість володарювання яких полягала в 
тому, що вони не посягали на їхню політичну цілісність, право, традиції, 
мову, релігію. Українська шляхта і духівництво не були позбавлені 
офіційного статусу у соціальній стратифікації Литовської держави. Саме 
завдяки цьому вони змогли виконувати важливу місію – представляти 
інтереси всієї етнічної спільноти. Не було істотних перешкод для 
розвитку національної самосвідомості. 

Процеси розвитку національної свідомості суттєво ускладнились, 
коли Україну було захоплено Польщею: спостерігалося відверте 
намагання асимілювати українців, знищити все українське. Поляки 
називали наших пращурів та представників інших національних 
меншин, які мешкали на території тодішньої Польщі, принизливо 
“тутейші” – особи без сформованої національної самосвідомості. Чим 
викликане таке приниження? Насамперед прагненням самих поляків 
почувати себе вищою, національно визначеною спільнотою. З іншого 
боку, – поведінкою певної кількості конформістськи налаштованих 
українців. Щоб зберегти свій соціальний статус, значна частина 
українського панства, інтелігенції перейняла польські етнічні ознаки і 
перейшла в католицьку віру. Тобто чимало представників верств, які 
відігравали провідну роль у консолідації нації, розвитку національної 
самосвідомості, зреклися українства, а деякі з них навіть стали його 
ворогами. 

Однак українська самосвідомість не була знищена, оскільки були й 
такі, що твердо трималися свого. Боротьба українського козацтва – 
потужної етно-соціальної сили, що спиралася на селянську масу, яка 
становила більшість українства, стала яскравим прикладом боротьби за 
національну ідею. 

У першооснові процесу формування національної самосвідомості 
лежать знання, які засвоюються певним способом. Значущим 
компонентом самосвідомості є погляди, позиції, переконання, віра. 
Однак вони формуються на основі знань. Дані положення дають змогу 
нам припустити, що студенти, які оволодівають певним професійним 
напрямом, беруть участь у навчальній діяльності, основу якої складають 
певні знання. Значна частина цих знань трансформується під впливом 
спостережень за сучасною українською дійсністю. Завдяки політичній та 
громадській активності, аналізові ставлення до України, українців, 
представників інших держав та етнічних груп знання перетворюються у 
погляди, уявлення щодо своєї особистої ролі в житті української нації, 
прагнення долучитися до її історії, культури, мови. 

Сучасна українська молодь (на прикладі студентства) не дозволяє 
принижувати себе через номінування “хохли”, що є синонімом до 
поняття “тутейші”, “малороси” та ін. 

Не беремо на себе відповідальність стверджувати, який напрям знань 
із загального змісту підготовки сучасного фахівця найсуттєвіше впливає 
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на формування національної самосвідомості студентів. Звернемося до 
змісту дисциплін соціально-гуманітарного циклу, зокрема до певних 
знань із загальної психології. Протягом останніх дванадцяти років ми 
спостерігаємо за ставленням наших студентів, наприклад,  до проблеми 
української ментальності, що розглядається в контексті теми “Психіка та 
свідомість”. У середині 90-х роках минулого століття думки студентів 
щодо можливості вилучення зі складу нашого національного характеру 
не зовсім привабливої риси – соціопсихологічний і політичний 
конформізм – були різними: одні стверджували, що їм байдуже; інші 
логічно розмірковували: зверніть увагу, у якій аудиторії ми знаходимось 
(кабінет історії України, у якому наявні портрети українських гетьманів) 
– ніхто з цих постатей не був конформістом, а якщо їхній історичний 
шлях сьогодні досліджують вчені, вивчають як взірець для наслідування 
студентами та учнями, то, звичайно, є перспектива щодо “оздоровлення” 
нації. 

Тоді це були припущення як з боку студентів, проте не було певності 
і у викладачів. Сьогодні відбулися зміни на краще. Відсутня демагогія. 
Молодь не захоплюється гаслами щодо формування національної ідеї. 
Вона в неї є. Свідченням цього є її конкретні дії. Нова українська 
генерація є активною не лише в політичному аспекті становлення 
Української держави. Вона здатна гідно представляти і відстоювати 
інтереси українського суспільства, взаємодіючи з носіями інших видів 
національної свідомості. 

У 90-х роках минулого століття група науково-педагогічних 
працівників нашого університету протягом семи місяців стажувалася в 
різних штатах США. Основним їхнім враженням було: високий рівень 
законослухняності американців, велика повага до національних символів 
– державного герба і прапора держави. Тоді ми лише зітхали: Господи, 
чи діждемось ми колись цього в Україні? 

Дочекались… Мені доводилося спостерігати за очима наших 
студентів, які слухали український гімн на Майдані незалежності у 
виконанні Олександра Пономарьова… Сьогодні цей співак, учасники 
гурту “Океан Ельзи”  обрані такими, кого б вони хотіли бачити на 
університетському святі до Дня студента. Сьогодні в багатьох кімнатах 
гуртожитків, де до недавнього часу висіли портрети Шварценегера, 
Клаудії Шифер та інших кумирів молоді, висить у повному чи у 
зменшеному форматі український національний прапор. 

Особливо гострим є відчуття спорідненості з певною нацією, коли 
перебуваємо за межами своєї країни. Студенти нашого університету 
проходять виробничу практику, стажуються на рослинницьких, 
тваринницьких фермах Великобританії, Данії, Швеції, Голландії; 
навчаються в університеті Ю.Лібіха (М.Гіссен, Німеччина), у Ріттл-
коледжі, в університетах м. Ексетер, м.Ессекс (Великобританія). 
Сьогодні змінилось їхнє ставлення до того, що про них думають 
представники інших держав. Свідченням цього була зустріч викладачів 
БДАУ, які стажувались у Великобританії у березні 2006 р., зі студентами 
економічного та агрономічного факультетів нашого університету, що 
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навчались у бакалавраті Ріттл-коледжу. Насамперед вразило те, що під 
час розмови з нами один студент включив запис з державним гімном 
України… Студенти ділилися враженнями щодо спілкування з нашими 
західними сусідами – польськими студентами, яким наші аграрники 
довели неспроможність польського кінематографу зрозуміти 
особливості українського національного характеру, що був відтворений 
Єжи Хофманом у художньому фільмі “Вогнем і мечем”. 

Сучасний український студент – це суб’єкт педагогічної дії, яка має 
місце в системі підготовки фахівця.  Він є активним у навчальному 
процесі: небайдужий до методики навчання, вимогливий до 
особистісних, особливо до професійних властивостей викладачів, 
адміністративних працівників, обслуговуючого персоналу. 

Сьогодні окремі вчені стверджують, що в сучасних умовах наявний 
феномен розколотої свідомості1. Його поява зумовлюється нечіткістю 
політичного курсу, браком свідомо визначеної стратегії і механізмів 
розбудови держави. Маловідчутна зміна політичної системи, 
недосконалим є  механізм керування суспільними процесами. Україна 
розвивається, образно кажучи, шляхом хірургічного відсікання зайвого, 
непридатного, а не як цілісний, суперечливий соціальний організм. 

Однак не можна повністю погодитись із цією думкою, проектуючи її 
на погляди та уявлення студентської молоді. Вона живе в особливому 
вимірі. Сучасне студентство не зіпсоване можливістю задоволення усіх 
матеріальних потреб, йому доводиться як на вітчизняному, так і на 
світовому ринкові праці доводити в жорстких умовах конкуренції  свою 
професійну здатність. У не зовсім гуманних умовах ринкової економіки 
випускники наших українських ВНЗ “виживають”, зберігаючи наш 
національний інтелектуальний потенціал завдяки таким рисам 
українського національного характеру, як екзистенціально-межове 
світовідчуття, що втілюється у високому рівні емоційності через 
романтизм, ліризм, мрійливість. Крім того, саме цій віковій категорії 
властивий максималізм, що додає впевненості щодо можливості 
практичної реалізації національної ідеї.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Головатий М.Ф. Розколота свідомість мас: український підтекст // Соціологія 

політики. – К., 2003. – С. 364. 
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Євсєєва Г.П. (Дніпропетровськ) 

 
ВПЛИВ ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 

У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ 
НА ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ  
ОСОБИСТОСТІ В ДОБУ ДЕМОКРАТИЧНОГО  

ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНИ 
 

У статті досліджується вплив викладання української мови у 
вищому навчальному закладі на формування національно свідомої 
особистості в добу демократичного оновлення України. Автор 
переконаний, що ознаками освіченості, інтелігентності, особливо 
фахівців з вищою освітою, мають стати досконале володіння 
державною мовою та висока культура у різних сферах. 

 
Проблеми виховання духовності й моральності у студентської молоді 

актуалізуються у час трансформацій, коли кардинально змінюються не 
лише вимоги до освіти і виховання, а й саме суспільство, його структура, 
організація, ідеологія. Саме ці процеси спостерігаємо нині в Україні. Це 
призводить до кризових ситуацій у державі, провокує невпевненість у 
майбутньому, соціальну тривогу, агресивність і жорстокість, нігілізм та 
скептицизм. У ситуації, що нині склалася у державі, виникає гостра 
потреба у людях особистісного типу, які вміли б самостійно мислити, 
переконувати живим словом, спонукати в ім’я духовно-інтелектуального 
відродження українського народу. На вищій школі лежить 
відповідальність, чи стане інтелект випускника реальним багатством 
суспільства. Не секрет, що формування національної самосвідомості, 
мовної особистості є складним, а особливо для української, яка протягом 
350 років перебувала під тиском Росії. Русифікаторська політика не 
пройшла безслідно. Певна частина етнічних українців (особливо Східної 
України) вважає себе росіянами. Українець за походженням у Німеччині 
чи в США навряд чи буде німцем або американцем. Але залишимо це на 
розсуд істориків. 

Формування національних мовних навичок починається в родині, 
продовжується в дитсадках, потім у школі, і остаточно формується у 
вищому навчальному закладі. Закріпити (а в деяких випадках 
сформувати) свідоме високо естетичне, націєтворче і націєстверджуюче 
ставлення до україномовної політики в державі – ось основне завдання 
україномовних курсів, що читаються у технічних ВНЗ. 

Українська мова є державною мовою українського народу, 
визначальною ознакою нашої держави, скарбницею культурних надбань 
нації і людства, засобом міжособистісного спілкування, єднання 
громадян України в суспільно-історичну спільноту. В утвердженні 
української мови в статусі державної важливу роль відіграє курс 
«Українська мова за професійним спрямуванням», який введено до 
програм технічних ВНЗ України. «Викладати мову – це означає, 
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передусім, прищеплювати любов до мови», – зазначав у своїх працях 
М.Рильський1. Саме з такою тезою підходять до викладання курсу 
викладачі кафедри гуманітарних дисциплін та кафедри українознавства 
Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. 
Виховати повагу до національної культури, до рідного слова, допомогти 
студенту навчитися формувати думки правильно і логічно, послідовно, 
аналізувати професійну та наукову інформацію – це складові частини 
курсу. 

Навчання української мови дає змогу звернутися до мови як до 
системи орієнтирів, необхідної для подальшої професійної діяльності 
студента, для створення певної професійної картини світу. А отже, 
важливо, як студенти вміють використовувати здобуті мовні знання чи 
здатні застосовувати конкретні терміносистеми в конкретному мовному 
акті. З метою набуття та закріплення цих навичок зі студентами 
проводимо наукові (за фахом) дискусії, диспути, заслуховуємо наукові 
доповіді, проводимо конференції. 

Серед найцікавішої тематики варто зазначити такі: «Проблеми 
екології українського слова», «Мовленнєва агресія як антипод 
культурного мовлення», «Війна за національне Я», «Молодіжна 
комунікація та її проблеми у ХХІ столітті», «Культура мовного 
спілкування в мережі Internet». 

Для підвищення престижу української мови студентам пропонуємо 
самостійно проаналізувати мовну ситуацію в групі, на факультеті, в 
інституті, у місті, у регіоні. Ця робота позитивно впливає на формування 
національно свідомої мовної особистості. 

Формуванню загального рівня духовної культури, відродженню 
національних традицій сприяє мережа позааудиторних заходів: 
народознавчі семінари, олімпіади з української мови. Питання 
національного виховання, формування й збереження духовних цінностей 
і традицій вирішується також під час творчих зустрічей художньо-
естетичного циклу, які серед студентства є надзвичайно популярними: 
«Портрети при свічі» (творчість письменників «Розстріляного 
відродження»), «Щедрий вечір», «Мовні обов’язки громадян України». 

Підсумовуючи сказане, можна зробити висновки, що є певні 
здобутки, напрацювання, але є і проблеми, які негайно треба вирішувати. 

Детально аналізуючи мовлення студентів під час викладання курсу 
української мови, доводиться констатувати зниження рівня культури 
мовлення. Більше того, в постійному спілкуванні з молодіжним 
оточенням ми спостерігаємо запозичення лексики молодіжного сленгу і 
старшим поколінням мовців, що взагалі недопустимо. Збідніле, неохайне 
молодіжне мовлення має свої причини. Перша й основна причина, на 
наш погляд, відсутність високої культури читання художньої літератури. 
Адже читання – це постійний тренінг розуму і серця. Якщо ж говорити 
про сучасний стан літературної освіти, то без найменшого 

                                           
1 Цит. за: Методика викладання української мови. – К., 2006. – С. 6. 
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перебільшення можна твердити: вона є зруйнованою. Фактично в 
нашому суспільстві вже сталася гуманітарна катастрофа. І вся біда в 
тому, що про неї не говорять, її не помічають. А молодь сьогодні вже 
перестала читати будь-які книги взагалі. Катастрофічний стан мовної 
літературної освіти пояснюється вкрай обурливою системою планування 
часу на літературу в школі та ВНЗ. Так, у школі в радянські часи на 
викладання української літератури відводилося 4 години на тиждень, а 
сьогодні – 2. А у ВНЗ літературу як предмет художнього сприйняття 
вилучили взагалі. Це фактично знищення будь-якої можливості 
засвоєння літератури, а отже, вміння мислити, аналізувати тощо. 

Процес повільного занепаду мовної культури студента зумовлюється 
ще одним чинником – впливом на свідомість молоді таких енергійних 
конкурентів, як кіно, телебачення, з екранів яких щоденно звучать не 
тільки суржик, а й вульгаризми, навіть – лайливі слова. 

Системний аналіз порушеної проблеми приводить до однозначного 
висновку: мовна криза, а отже, і культурна, у якій уже давно перебуває 
наша студентська молодь, з кожним роком поглиблюється. І це тому, що 
на наш погляд, допущені серйозні прорахунки в концепції виховання 
мовної освіти. Якщо ж глянути глибше, то стає очевидним, що 
сьогоднішня криза мовної культури молоді породжена загальною 
мовною кризою, у якій перебуває наше суспільство. І справа, мабуть, не 
лише в недостатньому фінансуванні освіти, а й тому, що різновекторне 
суспільство поки що не здатне сконцентрувати увагу на життєво 
важливих проблемах. Це саме той випадок, коли національний інстинкт 
не спрацьовує через свою притупленість. У сучасних умовах одним з 
небагатьох достатньо організованих і дієвих націєтворчих і культурно-
творчих чинників, які певною мірою виділяються серед нашого 
суспільства, є система вищої технічної освіти, а в ній – українська 
словесність як навчальний предмет. Якою бачиться його націєтворча 
функція?  

Уведення того чи іншого письменницького імені або твору в 
програму української словесності з метою не оглядового, а ширшого 
вивчення, з перечитуванням (а точніше читанням) твору надасть 
можливість нашій молоді уникнути низької мовної культури, 
покращити, збільшити свій лексичний запас та виражальні можливості. 
Введення курсу української словесності дасть можливість позбутися 
хибних тверджень, що існують у нашому суспільстві, про відсутність в 
українській літературі справжніх імен та митців. Нам треба рішуче 
покінчити з негласно існуючим міфом, що художня література як 
предмет вивчення втратила свою актуальність і провідну роль. Художня 
література була і залишається унікальною, дуже потрібною і незамінною 
дисципліною з широким спектром навчально-виховних функцій. 

Курс української словесності наділений чітко вираженими 
пріоритетами освітньо-виховних моментів: національна ідентифікація, 
патріотизм, мовленнєвий розвиток, зокрема риторичний, естетико-
культурне виховання, яке між іншим стимулює всебічний розвиток 
образної свідомості, що вкрай необхідно для спеціаліста – інженера. 
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Саме тепер, коли під впливом різних чинників стають дедалі 
відчутнішими процеси обездуховлення і декультуризації суспільства, 
виникає гостра життєва потреба введення курсу української словесності 
в технічному вузі. Якісні літературні знання з потужнім гуманістичним 
потенціалом мають протистояти наступу бездуховності і безкультур’я. 

Ось уже багато років заздрісно поглядаємо в бік Західної Європи – 
«живуть же…». І прагнемо в себе запроваджувати «європейські стандарти», 
щоб було «як у них». Хочемо бути багатими, забуваємо про те, що 
сьогоднішній європейський комфорт є результатом напруженої, розумно 
організованої праці багатьох поколінь. Хочемо бути культурним народом і 
водночас з кожним роком полегшуємо навчання – спокійно спостерігаючи 
за зниженням загальної освіченості та культури молоді. А добра освіта (і 
мовна в тому числі) дається важкою щоденною працею. 

Ознаками освіченості, інтелігентності, особливо фахівців з вищою 
освітою, мають стати досконале володіння державною мовою та висока 
культура спілкування на різних рівнях, у різних сферах, зокрема в науковій, 
офіційно-діловій, виробничо-професійній, оскільки, як твердить академік 
В.Русанівський, «людина реалізовується в культурі думки, культурі праці й 
культурі мови»1. Культура і мова, зазначає вчений, об’єднані в царині 
духовних цінностей кожної людини, всього суспільства, і незаперечним є 
той факт, що в низькій культурі мови виявляються виразні ознаки 
бездуховності. 
 
 

Михайлич О.В. (Київ)  
 

ФОРМУВАННЯ ЕЛЕКТОРАЛЬНОЇ  
КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ ЯК ЗАСІБ  

ВИХОВАННЯ НАЦІОНАЛЬНО СВІДОМОЇ  
ОСОБИСТОСТІ 

 
У статті аналізується один із шляхів підвищення електоральної 

культури студентів вищих навчальних закладів через запровадження 
інформаційно-просвітницьких факультативних курсів, метою яких є 
ознайомлення молоді зі специфічними особливостями виборчого процесу 
та чинниками електорального вибору. На переконання автора це 
сприятиме формуванню національно-свідомої особистості у 
загальнонаціональному масштабі. 

 
Однією з причин повільних, суперечливих процесів становлення 

України як суверенної, незалежної,  демократичної, соціальної, правової 
держави є соціально-психологічна неготовність суб’єктів соціальної дії 
(індивідів, громадських організацій, органів самоврядування тощо) бути 
активними учасниками вказаних процесів. Має місце, зокрема, 

                                           
1 Русанівський В. Культура мови, думки, почуттів // Культура української мови. – 1990. 

– С. 17. 
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недостатня самоідентифікація громадян щодо усвідомлення своїх 
реальних політичних інтересів, спроб солідаризуватися з метою їх 
реалізації тощо. Для усвідомлення сутності, спрямованості зазначених 
процесів слід осягнути динаміку та чинники електоральних уподобань 
громадян нашої країни. На наш погляд, за збереження існуючих 
тенденцій процесу соціальних змін українського суспільства саме довіра 
громадян (а не, скажімо, примус) має стати визначальною умовою 
ефективності влади, її здатність консолідувати суспільство, забезпечити 
динамічний процес соціальних змін. Тому важливим уявляється 
забезпечення здатності громадськості ефективно впливати на 
вироблення державної внутрішньої та зовнішньої політики. 

Очевидним є те, що в сьогоднішній Україні найбільший легальний 
вплив на державні рішення громадяни здійснюють на виборах шляхом 
голосування. З огляду на це, процес електорального вибору має бути 
ретельно обдуманим та усвідомленим, спрямованим саме на того 
суб’єкта виборчих перегонів, який, у випадку обрання на державну 
посаду, краще за інших сприятиме захисту й задоволенню потреб свого 
виборця. Однак звичною є ситуація, за якої виборці через короткий 
проміжок часу розчаровуються в об’єкті свого електорального вибору, 
але недовіру йому можуть висловити лише на наступних виборах через 
чотири-п’ять років. Причинами такого стану речей є як об’єктивні 
чинники (насамперед т.зв. „ефект медового місяця”), так і недостатньо 
усвідомлений електоральний вибір значної частини громадян.  

Важливим чинником підвищення електоральної культури громадян є 
громадська активність молоді, насамперед студентів. Ті, кому ще не 
виповнилося 25-30 років, є потенційно найпрогресивнішою частиною 
суспільства, оскільки процес їхньої первинної соціалізації відбувається у 
більш сприятливій для розвитку особистості атмосфері, на відміну від 
представників старших поколінь, у самосвідомості яких часто домінують 
пережитки тоталітарної спадщини Радянського Союзу.  

Проте результати загальнонаціонального опитування, проведеного 
Центром соціальних та політичних досліджень „Соціс” з 28.04 до 15.05 
2006 р., (1800 респондентів, помилка вибірки +/- 2.4%) свідчать, що 
громадсько-політична активність молоді не відрізняється в позитивний 
бік порівняно з представниками інших вікових категорій.  

Так, на запитання „Чи переконували Ви друзів, близьких, знайомих у 
правоті своїх політичних поглядів протягом останніх 12 місяців?” частки 
респондентів 18-30 років та 55 років і більше виявилися ідентичними. 
Натомість громадсько-політична активність респондентів 31-40 років та 
41-54 років статистично значуще є вищою (на рівні р < 0, 01 та р < 0, 05 
відповідно) порівняно з аналогічними показниками молоді та людей 
похилого віку (див. табл. 1). 
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Табл. 1. Чи переконували Ви друзів, близьких, знайомих у 
правоті своїх політичних поглядів протягом останніх 12 місяців? 

 Вік респондентів  

 
18-30 
років 

N=436 

31-40 
років 

N=320 

41-54 
років 

N=459 

55 
років і 
більше 
N=585 

Різниця 
(2)-(1) 

Різниця 
(3)-(1) 

Різниця 
(4)-(1) 

 1 2 3 4    

Ні 81,0% 70,6% 74,7% 81,0% -10,4* -6,3** 0 

Так 19,0% 29,4% 25,3% 19,0% 10,4* 6.3** 0 

Разом 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%    
* Різниця – статистично значуща на рівні р < 0, 01. 
** Різниця – статистично значуща на рівні р < 0, 05. 
 

Серед таких чинників електорального вибору на парламентських 
виборах 2006 р., як знайомство з програмою партії (блоку) і її підтримка, 
відчуття симпатії до лідера (інших представників) партії (блоку), довіра 
представникам партії (блоку) та відчуття антипатії до представників 
інших політичних сил відмінності у відповідях респондентів різних 
вікових груп знаходяться у межах похибки. Але різниця тих, хто зробив 
вибір під впливом порад серед респондентів віком 18-30 років, знову ж 
таки, лише порівняно із опитаними від 55 років і більше є статистично 
незначущою. Різниця в ступені впливу оточення виборця на його 
електоральний вибір згаданих двох вікових груп порівняно з 
респондентами віком 31-40 років та 41-54 років є статистично значущою 
на рівні р < 0, 05 (див. табл. 2). 

 
Табл. 2. Що насамперед визначило Ваше рішення 

проголосувати за певну політичну силу на виборах до Верховної 
Ради України? 

 Вік респондентів 
 

  

18-30 
років 

N=436 

31-40 
років 

N=320 

41-54 
років 

N=459 

55 
років і 
більше 
N=585 

Різниця 
(2)-(1) 

Різниця 
(3)-(1) 

Різниця 
(4)-(1) 

 
1 2 3 4    

Знайомство з 
програмою цієї 
партії (блоку) і 
її підтримка 

19,4% 23,9% 21,2% 22,4% 4,5 1,8 3 

Відчуття 
симпатії до 
лідера (інших 

27,1% 27,3% 29,1% 26,3% 0,2 2 -0,8 
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представників) 
цієї партії 
(блоку)  
Довіра 
представникам 
цієї партії 
(блоку) 

33,8% 31,9% 33,5% 35,9% -1,9 -0,3 2,1 

Відчуття 
антипатії до 
представників 
інших 
політичних сил 

8,3% 10,1% 8,9% 6,2% 1,8 0,6 -1,9 

Я зробив вибір 
під впливом 
порад 
оточуючих 

4,8% 1,7% 2,1% 4,5% -3,1** -2,7** -0,3 

Разом  100,0% 100,0% 100,0% 100,0%    
** Різниця – статистично значуща на рівні р < 0, 05. 
 

Отже, результати опитування свідчать, що громадсько-політична 
активність та самостійність формування об’єкта електорального вибору 
серед молоді знаходиться на одному рівні з громадянами похилого віку 
та дещо поступається представникам середніх вікових категорій. Такий 
стан речей стає на заваді трансформаціям українського суспільства у 
напрямку розвитку засад громадянськості, прав і свобод людини й 
громадянина, патріотизму. 

Вирішення цієї проблеми не може бути одномоментним і вимагає 
комплексного підходу. Одним із засобів пропонуємо провести 
інформаційно-просвітницьку діяльність серед студентів перших курсів 
вищих навчальних закладів, тобто в кінці періоду первинної соціалізації. 
Як справедливо зазначає П.Кононенко, „маємо керуватися не лише 
емоціями, а й історичними зойками та голосом інтелекту, не партійно-
конфесійними чи регіональними пристрастями, а мудрістю віків 
світового народу та інтересами всього українства”1. Тому поряд із 
засвоєнням уроків минулого, щоб не повторювати їх у майбутньому 
розвитку української нації, доцільно кілька занять приділити навчанню 
молоді основам культури електорального вибору. Усвідомлений 
електоральний вибір громадян дасть можливість забезпечити поступ 
українського суспільства у вірному напрямку еволюційним шляхом без 
політичних криз через здійснення актів прямої та представницької 
демократії, тобто на референдумах та виборах (загальнонаціональних, 
місцевих).  

Метою цих занять (скоріш за все, у формі факультативів) має бути 
ознайомлення студентів зі специфічними особливостями виборчого 
процесу, чинниками електорального вибору. Цього можна досягти 

                                           
1 Кононенко П. Революція – це універсальний процес // Українознавство – наука 

любові, етики, життєтворчості. – Львів, 2006. 
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шляхом розкриття сучасних концепцій електоральних процесів, їх 
специфіки в умовах України. 

Завдання занять. На заняттях передбачається: 
визначити основні поняття – електоральні орієнтації, електоральну 

поведінку, моделі електоральної поведінки, чинники електоральних 
орієнтацій, чинники електоральної поведінки; 

ознайомити із специфікою і моделями електоральної поведінки в 
країнах розвинутої демократії, посттоталітарних країнах; 

провести аналіз особливостей електоральної поведінки на виборах 
різного рівня – загальнонаціональних (президентських і парламентських) 
і місцевих. 

Лекції 
Тема Орієнтовна 

кількість годин 
1. Електоральна поведінка як вид політичної поведінки.

Класичні моделі електоральної поведінки 
2 

2. Короткострокові чинники електоральних орієнтацій 
поведінки 

2 

3. Особливості електоральної поведінки в Україні 4 

На першому занятті слід насамперед визначити такі поняття, як: 
політична поведінка, електоральна поведінка, електоральний абсентеїзм 
(ухилення від участі у голосуванні), політичний протест як форма 
електоральної поведінки. 

Потім охарактеризувати класичні моделі електоральної поведінки. 
Зокрема, увагу слід звернути на соціологічний підхід до вивчення 
електоральної поведінки, модель електоральної поведінки Ліпсета і 
Роксана, соціально-групові основи голосування моделі Лазарсфельда. У 
межах соціально-психологічного підходу розкрити модель партійної 
ідентифікації мічиганської школи, особливості партійної ідентифікації в 
двопартійній та багатопартійній політичній системах. Теорію 
раціонального вибору представити напрацюваннями моделі поведінки 
виборців Даунса, ретроспективною та перспективною теоріями 
«економічного голосування», ознайомити з поняттями соціотропний та 
егоцентричний вибір. 

Значну увагу слід приділити короткостроковим чинникам 
електорального вибору: вплив засобів масової комунікації, піар-
технології, політична реклама, політичне лідерство, політичний імідж, 
адміністративний ресурс, маніпулювання громадською думкою, вплив 
результатів соціологічних опитувань, ефект «спіралі замовчування» Е. 
Ноель-Нойманн.  

За  умов реформування вітчизняної політичної системи, дискусій 
щодо форм і темпів її впровадження, доцільно ознайомити з 
інституціональними чинниками електорального вибору, зокрема, через 
засоби концепції „першорядних” та „другорядних” виборів. 
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Після ознайомлення з чинниками електорального вибору можна 
перейти до викладу динаміки політичних уподобань і електоральної 
поведінки виборців сучасної України, довгострокових і 
короткострокових чинників електорального вибору, електоральної бази 
основних політичних платформ, типологізації їх прихильників. 

Заключним етапом ознайомлення з особливостями електорального 
процесу може стати обґрунтування моделі аналізу електоральної 
поведінки виборців України, які в інтегрованому вигляді можна звести 
до таких основних: ідеологічна (електоральний вибір ґрунтується на 
ідейно-засадничих підвалинах діяльності суб’єктів виборчої боротьби, 
якими, залежно від регіону проживання виборця, можуть бути, як 
відомо, переконання, авторитет ідеї, її пасіонарність, спрямованість 
тощо); раціональна (пріоритетом формування електорального вибору є 
особисті інтереси, усвідомлена вигода від такого вибору. Значною мірою 
формуванню раціональної моделі сприяють такі фактори як особиста 
участь у функціонуванні об’єкта електорального вибору, підкуп, 
залякування, доброчинність, обіцянки, поєднання особистого 
волевиявлення з адміністративним ресурсом тощо); ціннісно-
орієнтована (основою електорального вибору є цінності та уподобання, 
що склалися в певному регіоні, та які сповідує найближче оточення 
виборця (члени сім’ї, друзі, колеги, жителі одного населеного пункту, 
області чи регіону тощо); корпоративна (є наслідком стереотипізації 
(часом штучної) самоідентифікації на основі ознак спільності регіону 
проживання чи спільної мови, що призводить до актуалізації мотивів 
голосування згідно з критерєм "свої-чужі"); іміджева (передбачає 
зорієнтованість виборця безпосередньо на об’єкт електорального вибору 
через особисту симпатію/антипатію до особистості кандидата чи лідерів 
партії/блоку.  Значною мірою формуванню раціональної моделі 
сприяють політична реклама, піар-заходи тощо); протестна (передбачає 
схильність виборців до абсентеїзму або/ чи голосування за політичні 
сили, які виборець вважає опозиційними. Причиною такого вибору, як 
правило, є негативне ставлення виборця до політичних діячів, які 
уособлюють владу, чи/та влади загалом, сенситивність до сприйняття 
опозиційної риторики). 

Обґрунтовані моделі аналізу електоральної поведінки виборців 
України дають можливість аналізувати електоральні орієнтації носіїв 
політичної свідомості, що склалися в нашій країні, класифікувати їх у 
певні типи свідомості, типи ідеології тощо. Так, зокрема, електоральний 
вибір виборців консервативного спрямування пояснюють ідеологічна, 
ціннісно-орієнтована, та частково корпоративна моделі. Електоральний 
вибір носіїв прагматичного типу свідомості можна аналізувати, 
використовуючи раціональну модель, радикального – протестну, 
реформістського – ціннісно-орієнтовану та раціональну. Аналіз 
волевиявлення індивідів з маргінальним типом свідомості, залежно від 
конкретної ситуації, доцільно аналізувати, виходячи з положень 
іміджевої, протестної та корпоративної моделей. 

Це дасть можливість визначити етнорегіональні особливості 
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електорального поля України, пояснити історичні та маніпуляційні 
причини регіональної диференціації за лінією „Схід-Захід”. Розуміння 
штучності цього питання (зокрема, використання технологій поділу 
електорату за критерієм „свої-чужі”, спекуляція мовною тематикою з 
метою набрати якомога більше голосів на виборах) стане важливим 
кроком на шляху формування усвідомленого електорального вибору, 
який найповніше відповідатиме потребам та устремлінням виборця.  

Підвищення електоральної культури студентів потребує менше часу і 
засобів, аніж представників інших вікових груп. Сприятливим фактором 
є те, що особи віком до 23-25 років більшою мірою налаштовані на 
сприйняття інформації, ніж в інших ситуаціях. Крім того, забезпечується 
можливість викладу матеріалу значній кількості слухачів, які потім 
стають потенційними розповсюджувачами отриманої інформації серед 
рідних та близьких. Так, буде підвищуватися електоральна культура 
громадян загалом і частка усвідомленого в політичних уподобаннях буде 
ставати дедалі більшою. Натомість скорочуватиметься вплив 
короткострокових маніпулятивних факторів електорального вибору. 

Дана обставина сприятливо впливатиме на процес політичної 
структуризації українського суспільства, який як відомо, триває. Цьому 
сприяє пропорційна виборча система, що має започаткувати формування 
механізмів політичної відповідальності, системи стримувань і противаг. 
Попри характерний для сучасного українського суспільства 
світоглядний плюралізм, забезпечити зазначений механізм не вдається 
певною мірою через на те, що ідеологічна компонента не є домінуючою 
в діяльності партій. Незважаючи на це, подальший розвиток 
пропорційної системи є перспективним на шляху трансформації 
українського суспільства в галузі задоволення його базових потреб у 
політичній сфері: політична відповідальність, демократизація, 
моральність та відкритість влади, відділення її від бізнесу. Перспектива 
ефективності полягає у відповідності між ідеологічними засадами й 
реальною політичною діяльністю суб’єктів політичної боротьби та 
налагодження зв'язку зі своїм електоратом, відповідно до його 
особливостей, у тому числі етнорегіональних та мовних. Це сприятиме 
ідеологічній визначеності, буде слугувати засобом формування партій в 
їх первинному значенні і дасть змогу структуризувати електоральне поле 
України. 

Конкуренція політичних партій дасть можливість на засадах 
електорального вибору визначитись із перспективами розвитку 
суспільства, його консолідації. Нагальним є питання трансформації 
української національної ідеї в її взаємодії та кореляції з регіональними 
інтересами, зокрема шляхом розвитку почуття громадянськості як засобу 
утвердження загальнонаціональної спільності на основі усталених типів 
європейських ідеологій. Продукувати положення цієї ідеї мають не 
бюрократія чи корпоративні групи, а політичні партії, інститути 
громадянського суспільства, органи самоорганізації населення та групи 
тиску. В основі української національної ідеї має бути не лише 
подолання зовнішніх проявів дезінтеграції соціуму (електоральний 
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розкол), а й  формування механізмів, що дозволять підтримувати баланс 
та рівновагу між інтеграційними та дезінтеграційними складовими 
життєдіяльності соціуму.  

Політична криза, що склалася в Україні за результатами 
парламентських виборів у березні 2006 р., дає підстави стверджувати про 
доцільність появи на політичній арені нової еліти (контреліти), яка б у 
своїй діяльності керувалася національними інтересами та усталеною 
ідеологією в її європейському розумінні, і спромоглася б об’єднати 
країну. Неспроможність досягти консенсусу є показником того, що 
ресурс вітчизняної політичної еліти до реалізації національних інтересів 
значною мірою вичерпується у контексті неспроможності виробити 
дієвий механізм політичної відповідальності, надати домінанти 
ідеологічному компоненту в діяльності партій, відділення бізнесу від 
влади. В свою чергу, ротація владної еліти дасть можливість прискорити 
процеси консолідації української нації та соціальні зміни. 

Тривалість та інтенсивність згаданих процесів значною мірою 
залежить від електоральної культури громадян України насамперед 
студентства. Саме усвідомлений електоральний вибір, здійснений 
громадянами України, стане запорукою успішної інтеграції у світовий 
простір, підвищення конкурентоспроможності (насамперед духовної) 
нашої держави на міжнародній арені. 

 
 
 

Безотосний М.Т. (Полтава) 
 

ВИХОВУВАТИ МОЛОДЬ НА ЗАСАДАХ  
УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕЇ 

 
У статті розглядається питання ролі української національної ідеї у 

вихованні молоді. Автор переконаний, що в сучасних суспільно-
економічних процесах національний чинник має пріоритет, а нація – 
емоційно-духовна і вольова цілісність, – яка завжди зберігатиметься в 
нашому неспокійному світі. 

 
У часи змін молодь завжди веде в перед, і в новітній історії нашої 

держави молодь теж була рушійною силою революційних процесів, 
демократичних перетворень і змін, починаючи зі знаменитої ”революції 
на граніті” 1990-го й завершуючи Помаранчевою революцією. В Україні 
почався процес омолодження влади. ”Сьогодні у її коридорах все більше 
молодих облич”, – відзначив у своєму виступу на святкуванні Дня 
молоді Президент Віктор Ющенко. Україна офіційно приєдналася до 
Болонського процесу, і українці зможуть гідно конкурувати зі своїми 
європейськими однолітками під час вибору місця роботи. Для виховання 
молодих патріотів України потрібен глибокий соціологічний аналіз 
духовності народу, розуміння сутності і значущості української 
національної ідеї. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІІ 
 

 372

Важливу роль у процесі вивчення суспільних дисциплін у вищій 
школі відіграє розуміння сутності та ролі української національної ідеї. 
Тема української національної ідеї ще й досі не викладена і навряд чи 
хто може чітко сказати, що таке українська національна ідея. Її не можна 
ототожнювати з темою державотворення і незалежності. Молодь 
повинна стати основою формування та впровадження концептуальних 
засад української національної ідеї. 

У чому ж сутність національної ідеї взагалі? Адже для будь-якої нації 
національна ідея має бути насамперед тим особливим, ментальним і 
неповторним, що вирізняє її серед усіх інших. Інакше то не національна 
ідея, ідея самої нації. Вона не може бути простою абстракцією або 
нагромадженням зарозумілих міркувань. Ідея насправді має бути 
сформульована коротко й ясно, і тільки такою вона може існувати 
насправді. Крім того, без розуміння національної ідеї важко зрозуміти 
національну історію та перспективи розвитку нації. 

Здійснення історичної місії України невіддільне від історичного 
досвіду власного народу, який належить не тільки досліджувати і 
вивчати, а ще й усвідомлювати, поєднуючи минуле і сьогодення. 

Національна ідея є соціально-політичним, морально-етичним та 
психологічним феноменом народного буття, менталітетом народу, що 
згуртовує його в єдине ціле. Ми говоримо про національну ідею, коли 
певний народ відчуває свою єдність, свій внутрішній зв'язок, помічає 
своє становлення та розвиток, усвідомлює свою долю і призначення.  

Носієм української національної ідеї є український народ. Головна 
мета формування української національної ідеї – постійне зростання 
добробуту нації, забезпечення і збереження умов для розвитку майбутніх 
поколінь на основі своєї державності, економічної самостійності, 
культури, духовності. Ідея єдності української нації сьогодні стала 
пріоритетною у програмних засадах різних політичних сил. Усі 
зрозуміли, що без єдності ми можемо втратити свою ідентичність як 
українська нація. 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін спільно з іншими 
кафедрами Полтавського інституту економіки і права розробила 
навчально-методичний комплекс щодо формування особистості студента 
на засадах управлінської національної ідеї: у ньому чітко й конкретно 
визначено роль і місце кожного викладача у формуванні особистості 
студента через навчальний предмет протягом усього часу навчання в 
інституті. Питання формування студентів-патріотів України є предметом 
дискусій, засідань методологічних та методичних семінарів Кафедри 
соціально-гуманітарних дисциплін. Вивчаючи курс “Історія України”, 
“Культурологія”, “Політологія”, студенти розглядають питання 
формування української ідеї та національної культури на різних етапах 
історичного розвитку. Головна мета формування української 
національної ідеї і духовного відродження в Україні – постійне 
зростання добробуту нації, забезпечення і збереження умов для розвитку 
майбутнього покоління на основі своєї державності, економічної 
самостійності, культури, мови, духовності, освіченості. 
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Щоб зрозуміти духовність людини і народу, потрібно пізнати 
насамперед духовність її предків. Духовність людини залежить значною 
мірою від оточення. Пращури українців були рільничим народом. 
Землероб щедро поливає поле своїм потом, пильнує, щоб не забрав хтось 
інший. Так зародилася у землероба ідея, поняття приватної власності. 
Рільник нерозривно пов'язаний із землею, природою, він любить свою 
землю, шанує її як матір. У мовах усіх рільничих народів існує вираз 
Земля – Мати. Український народ вважає землю святою. Без потреби 
ніколи не вдарить чимось по землі. Виїжджаючи з України, українець 
бере з собою грудку рідної землі, щоб померти з нею на чужині. Всі 
рільничі народи палкі патріоти. Вони глибоко побожні. 

Жінка–мати започаткувала землеробство. Творець обдарував жінку 
материнською любов’ю. Так закладалися духовні основи гуманності у 
матріархальному суспільстві. Характерними ознаками є миролюбність, 
компромісність, лібералізм, демократизм. 

Землеробство в Європі одним із перших постало в Україні. А 
розвиток рільництва сприяв і розвитку культури. Так праукраїнець 
випередив культурно інші європейські народи. Культура десятикратно 
збільшувала можливості людини вижити в боротьбі за існування. 

Європейська шляхта виховувалася на багатій культурі Еллади та 
Риму. Вона знала і розуміла ідеї обов’язку, права, свободи, власної 
гідності, життєвої мети. Український народ від доісторичних часів був 
активним учасником становлення європейської культури та цивілізації. 
У IX – XIII ст. український народ створив найбільшу, наймогутнішу, 
найбагатшу і найкультурнішу державу в Європі. Українське ”З Києва 
піде світло Христове” створило найкультурнішу тоді державу Київську 
Русь, що врятувала європейську цивілізацію і культуру від знищення 
азіатськими ордами і понесла світло Христове аж до берегів 
Льодовитого і Тихого океанів. Втративши у XIV – XV ст. переважну 
більшість старої аристократії, український народ створив у XVI – 
XVII ст. нову – козацьку. Вона присвятила своє життя боротьбі за 
втілення в життя української національної ідеї, поширення християнства 
та ідеалів служіння своєму народові. Вона мечем і пером боронила народ 
від поневолення з півночі, сходу і півдня та заходу. І цю боротьбу вела 
не тільки українська еліта, а всі стани українського народу. Ця кривава 
безупинна боротьба кількох поколінь народу за вищі національні та 
людські ідеали зміцнила в українців волелюбність, самостійність і 
критичність думки, національну й особисту гідність. Клич Запорізького 
Ордена ”За віру, за волю, за честь” рятував кілька століть європейську (а 
отже, й українську) культуру від знищення новітніми варварами – 
москвинами. Українське козацтво дало українській нації таку величезну 
духовну силу, що Московщина не здолала її у 300-літній боротьбі. 

”Зерна” Мазепи, Полуботка, Калнишевського та інших провідників 
української національної ідеї і державності проростали надією на 
створення незалежної держави. ”Енеїда” І.Котляревського є виявом 
національної ідеї українського народу.  
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Висока мораль українця, тверда віра в Бога давала йому силу 
жертвувати життям своїм, але не життям інших людей. Щоб їх 
порятувати, українець міг погодитися на власну смерть. 

Упродовж кількох століть Козацької доби Україна намагалася 
скинути московське ярмо. Гетьман І.Виговський розбив і знищив 1659 
року під Конотопом московське стотисячне військо. Навіть після 
Полтавської катастрофи Україна шукала можливостей визволитися з 
московської неволі. Граф Василь Капніст їздив 1791 р. до Берліна 
довідатися, чи Німеччина підтримає Україну, якщо Україна розпочне 
війну з Росією за свою державну незалежність. 

Могутній голос нашого національного пророка Тараса розбудив (хоч 
і не багатьох) українських інтелігентів від національного сну. 
Починалася українська національна революція. Пробуджені 
Т. Шевченком українські інтелігенти заходилися досліджувати, вивчати 
свій народ. Побачивши його багатющі культурні скарби, вони почали 
випростовувати свій зігнутий російським духовним рабством 
національний хребет. Ідея української державності (“в своїй хаті – своя 
правда і сила, і воля”) стала на шлях її здійснення, на шлях національної 
революції (“вставайте, кайдани порвіте і вражою злою кров’ю волю 
окропіте”). Т.Шевченко показав нашим північним сусідам, що фізичне 
насильство над борцями за волю України збільшує силу України в її 
боротьбі за свою незалежність. 

Тарас Шевченко, як і весь народ, розумів одну з найбільших 
таємниць життя мертвих – живих – ненароджених, тобто життя нації. 
Культ нації є другим після релігії джерелом сили народу. Національні 
традиції і національна ідея дають народові непереможну силу у 
протистоянні з ворогом  духовним, ідейним, культурним – способом 
життя. Вустами Великого Тараса мовить сам український народ. Ідеї та 
ідеали Кобзаря – це ідеї та ідеали його геніального народу. 

Проте у XIX ст. ширилася Європою пошесть соціалізму з його 
утопіями скасування приватної власності, одержання чи усуспільнення 
всього землеробства, промисловості, торгівлі, зникнення націй, 
національних культур і мов. В Україні з праісторичних часів 
утверджувалися в свідомості людей непохитна приватновласницька 
правосвідомість, з її вродженим почуттям власної гідності, з її 
незнищенним прагненням до волі і незалежності. Такі демократичні ідеї 
український народ створив тисячі років тому. Отже, вони були близькі 
до світогляду та вдачі українця. Соціалізм навпаки, заперечує 
демократизм, і молода українська інтелігенція, захопившись 
соціалістичними ідеями, які сповідували ідеологи Росії, не розгледіла в 
них відсутність ідеології європейських соціалістів. В цьому трагедія не 
тільки українських соціалістів, а й усієї України. Європейські соціалісти 
були насамперед патріотами, а вже потім соціалістами. 

Українські соціалісти Галичини, Буковини, які були поза впливом 
російської культури, пішли європейським шляхом. М.Драгоманов 
наполегливо навертав їх до московського соціалізму. І.Франко гостро 
глузував з того чингісханського соціалізму М.Драгоманова. Наші 
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галицькі соціалісти не були революціонерами, а були реформаторами і 
боролися за права і добробут свого народу насамперед. 

Українська національна ідея на початку XX ст. була важливим 
чинником консолідації нашого народу і зброєю у боротьбі за створення 
своєї незалежної держави. Центральна рада вороже ставилася до ідеї 
української самостійності, не підтримала дій полку імені гетьмана Павла 
Полуботка 17 листопада 1917 р. з ув’язнення в Києві всіх московських 
урядовців і встановлення в місті, а в подальшому в усій Україні, влади 
українського народу. Штаб 12-го корпусу імператорської армії, що 
розміщувався 1917 р. у Фінляндії і був сформований майже із самих 
українців, пропонував Центральній раді перевести корпус на 
московсько-український кордон, щоб стримати українську навалу, до 
якої тоді йшлося. Вона відмовилася від допомоги 80-тисячного вільного 
козацтва у боротьбі за незалежність України. Та український уряд 
(Центральна рада) мав у 1917 р. ще силу, яка перевищувала всі військові 
сили разом – єдність української нації. Пізніше він її втратив, а точніше 
– сам її знищив. 

Провідним української національної революції 1917 – 1922 рр. гасло 
української державної незалежності відкидали і заперечували. Ця 
катастрофа була карою Божою Україні за те, що її провідна верства 
відцуралася українських національних ідей, і пам’яті предків з їхніми 
заповітами, національними традиціями, відцуралися власної матері – 
християнської України. Величезний вибух національної стихії 1917 р. 
розпався на тисячі окремих повстань, змарнувався. Цю кару Божу за 
національну зраду провідників бачимо в усій нашій історії – від 
Переяслава до сьогодення. Завойовуючи Україну Росія знищувала всіх, 
хто показав себе національно свідомим українцем. 

Зруйнувавши власне військо, Центральна рада підписала мир з 
Німеччиною, Австрією та Туреччиною (а рішення IV Універсалу давало 
змогу це зробити) і просила Німеччину вигнати російських інтервентів з 
України. Збанкрутіла ЦР змушена була скласти керівні повноваження, і 
в квітні 1918 р. генерал Павло Скоропадський став гетьманом України. 
Він вів незалежну державницьку політику, без жодних федеративних 
потягів до Росії. Це зміцнило його владу й авторитет серед народу. 
Проте тільки П.Скоропадський погодився на федерацію з Росією, всі 
українські партії об’єдналися в Національний Союз під проводом 
Директорії, а П.Скоропадський склав свої повноваження і виїхав до 
Німеччини. Так наші ліві і праві русофоби в Україні знищили народну 
віру в необхідність української самостійної держави. Сучасним 
українським політикам потрібно вивчити і зрозуміти ці трагічні кроки 
українських державотворців, щоб не повторити їхніх помилок і не 
допустити реваншу лівих і корумпованих олігархів. 

Український народ, розвиваючи національну освіту і культуру в роки 
сталінського тоталітарного режиму 20-30 років XX ст. сприяв розвитку 
демократичних засад у суспільстві та формування і розвитку української 
національної ідеї. Яскравим прикладом цього в Україні була політика 
українізації, що формувала ідею братерської дружби та співробітництва. 
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Утверджуючи українську національну ідею, письменницькі і культурно–
освітянські організації України вели боротьбу з тоталітарним 
сталінським режимом. Незважаючи на тортури і розстріли сталінізм не 
зміг зламати національно-патріотичні сили республіки, оскільки 
джерелом їхнього натхнення була українська національна ідея. 

Українську національну ідею підтримували і намагалися реалізувати 
в роки Другої світової війни на українських землях воїни Української 
повстанської армії. Вони очолили національно-визвольний рух 
українського народу за свободу і самостійність проти коричневих і 
червоних окупантів.  

Духовний нащадок українського козацтва – безсмертний Тарас – 
своїм ”Заповітом” створив національну доктрину ”Бог і Україна”, яку 
УПА піднесла до перемоги духу своїх воїнів. З української легенди про 
першого Христового апостола в Києві походить національна українська 
доктрина ”Бог і народ” (нація). 

Український народ підтримав і намагався реалізувати в республіці 
українську національну ідею за часів пізнього сталінізму і неосталінізму. 
Яскравим прикладом протидії тоталітарному режиму є життєдіяльність 
таких патріотів як В.Стус, І.Дзюба, В.Чорновіл, І.Світличний, 
Є.Сверстюк, В.Симоненко, М. Коцюбинська, Л.Лук’яненко та інших 
борців за незалежну державу. Українське керівництво республіки часів 
радянського режиму не підтримувало борців за незалежність України. 
Постійна зрада державних інтересів політиками та чиновниками заради 
особистої вигоди пов’язана з глибокою денаціоналізацією їхньої 
свідомості. 

Здобуття нашою республікою незалежності у 1991 р. не 
супроводжувалося переглядом тяжкої колоніальної спадщини 
українців.Колоніальну свідомість було перенесено в нове державне 
утворення під назвою Україна. Держава не сприяла відновленню 
справжньої історії українського народу. Українці й до сьогодні не мають 
об’єктивно написаної цілісної вітчизняної історії, вільної від нашарувань 
російських та радянських міфів і стереотипів. Саме об’єктивна історія 
українського народу мала б стати важливим чинником самоідентифікації 
українців та консолідації всього суспільства на основі української 
національної ідеї на шляху до втілення справжніх, а не декларативних, 
європейських цінностей демократії, прав людини та побудови реального, 
а не “маніпулятивного” громадянського суспільства. Українські 
політики мають розуміти, що реально консолідувати суспільство можна 
лише через процес повноцінної самоідентифікації української нації на 
основі української національної ідеї, мови, культури, історії та її 
європейської традиції. 

В Україні є сотні тисяч етнічних росіян, які вивчили українську мову. 
Рятуючись від стихійного вибуху ненависні до всього російського, вони 
хутко обернуться на щирих українськмх патріотів, навіть у націоналістів. 
А за революційного безладу гренадери (демагоги) дуже легко дістають 
провідні пости. 
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Наше українське суспільство сьогодні так тяжко нездужає тому, що 
все потребує очищення й оздоровлення. Без оздоровлення духу й тіла 
вимирань не зупинити. Доки в областях стоятиме по 200 пам’ятників із 
правицями внікуди, доки тисячі вулиць носитимуть прізвище Ленін – всі 
дороги вестимуть на цвинтар. Виплекати українські покоління на 
російсько–американських трилерах, навчитись добра, пропагуючи 
вбивства, наругу, розбещеність буде складно. 

Важливу роль у формуванні української національної ідеї і духовності 
відіграє мова. Вона – найдорожчий з найдорожчих скарбів народу, нації. 
Мова – дзеркало душі народу, його вдачі. Підбурювати мову проти мови 
означає готувати війну в душах. Існування різномовщини, поросійщених 
покручів – ще один вияв войовничого невігластва і нелюбові до свого 
українського. Потрібно вести активну боротьбу з фальшивими патріотами і 
виховувати реальних патріотів України на основі формування в кожного 
громадянина нашої країни української національної ідеї і духовності. 

Україна з часів незалежності потрапила у вихор руйнівних сил. Кралося, 
руйнувалося, але найстрашніше – знищувалася людська віра. Віра в державу, 
свою потрібність соціуму, існування ідеалів, патріотизму. Як наслідок – 
споживацька мораль у суспільстві, а з нею – найнебезпечніше для розвою 
нації – духовне зубожіння. Чи це не пряма провина влади, котра керує 
суспільством без національної мети, об’єднавчої ідеї, зомбуючи людей 
західною, особливо американською маскультурою. Кожна людина повинна 
зрозуміти, де вона, для чого, пізнавати світ, пізнавати себе і 
самовдосконалюватися. Напевно, ці питання можна взяти за основу для 
побудови ідеології держави. 

Помаранчева революція 2004 р., по суті, стала зіткненням української 
національної ідеї вольності та великоімперської ідеї. Майдан дав великий 
поштовх переходу України до демократичних засад і утвердження 
національних цінностей держави. Проте дехто намагається протиставити 
єдиному майдану федеративний устрій в Україні. Історичний розвиток 
нашої країни підтверджує катастрофічні наслідки цього проекту. Федералізм 
для України – загибель держави. Україна соборна, мононаціональна й 
унітарна держава. 

Молодь має відстоювати ідею розбудови соборної й унітарної 
Української держави. Основи української ідеї започатковані ще генієм 
українського народу Тарасом Шевченком. Українська Біблія – “Кобзар”. 
Вивчивши її, зрозуміємо, усвідомимо, а відтак, виконаємо найважливіший 
священний заповіт Тараса Шевченка і станемо українською Нацією. З історії 
цивілізації відомо, що та нація, той народ, який цього не  усвідомлював, 
назавжди зникав з лику Землі. Зараз у нас є унікальний шанс – стати 
Вільними Громадянами Незалежної Держави і за своєю сутністю – 
Українською Нацією. 

Десять кроків назустріч людям… Ні. Влада має йти з людьми, 
розбудовувати державу. Якщо влада йтиме поряд з людьми і вестиме за 
собою у відомому і зрозумілому напрямку, тоді буде і гармонія у 
суспільстві. Але вкрай потрібна державна ідеологія, цілеспрямована, 
масштабна, а не кроки у безвість… Такою ідеологією має бути українська 
національна ідея і розбудова української державності. 
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Ковальчук О.В. (Київ) 

 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

САМОСВІДОМОСТІ У МАЙБУТНІХ  
РОБІТНИКІВ ЗАСОБАМИ ПРЕДМЕТІВ  

ГУМАНІТАРНОГО ЦИКЛУ 
 

У статті досліджується формування національної самосвідомості у 
майбутніх робітників засобами предметів гуманітарного циклу. Автор 
переконаний, що розвиток економіки країни залежить від рівня 
національної свідомості найчисленніших учасників виробничого процесу 
– робітників. 

 
Задоволення потреб економіки країни у кваліфікованих і 

конкурентоспроможних на ринку праці робітниках прямо пов’язане зі 
сформованістю національної свідомості майбутніх робітників. Робітники 
– ексгегемон – залишаються вагомою часткою українського суспільства. 
До того моменту, коли перед випускником професійно-технічного 
навчального закладу постане питання про працевлаштування, основа 
його самосвідомості уже буде сформована. Від рівня її сформованості 
будуть залежати відповіді на питання: чи не пропадуть державні кошти, 
затрачені на підготовку цього спеціаліста, в разі його відмови працювати 
за спеціальністю (на сьогодні державне замовлення перевищує 
можливості професійно-технічних навчальних закладів по випуску 
кваліфікованих робітників); чи буде він чесно й добросовісно 
відноситися до своїх обов’язків громадянина, робітника, сім’янина?  

Національна самосвідомість – складова успішної соціалізації 
особистості на даному історичному етапі. Людина (селянин, робітник чи 
науковець), яка стоїть осторонь процесів, що відбуваються сьогодні в 
країні – розбудова держави, її демократизація, відродження національної 
культури – значно обмежує і збіднює своє духовне життя. З іншого боку, 
успішність тих самих процесів є неможливою без значного потенціалу 
активних суспільних суб’єктів, які не лише мають високий рівень 
національної самосвідомості, творчої активності і відповідальності, а й 
керуються у своїй суспільно корисній діяльності та поведінці 
гуманістичними цінностями.  

Завдання формування національної свідомості широких мас 
покладається насамперед на систему освіти, зокрема на суспільно-
гуманітарну її галузь. Провідним у сучасній освіті стає особистісно 
зорієнтоване навчання, яке ґрунтується на принципах самоцінності 
особистості, глибокої поваги до неї, врахування її індивідуальності, 
будується на діалогічності навчально-виховного процесу тощо. 
Відповідність практики даній теорії по відношенню до учнів 
професійно-технічних навчальних закладів здатна здійснити революцію 
в свідомості учнівської молоді. 
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У вересні 2006 р. ми провели дослідження серед учнів Київського 
професійного енергетичного ліцею, метою якого було виявлення рівня 
розуміння майбутніми робітниками суті поняття «національна 
самосвідомість», їхньої самооцінки щодо національної свідомості. 
Передбачалося з’ясувати, як відносяться учні професійно-технічних 
навчальних закладів до можливості знайти роботу і постійне місце 
проживання за кордоном. Окрім того, ми ставили за мету виявити 
фактори, що впливають на формування національної свідомості учнів 
ПТНЗ. 

Дослідження включало опитування учнів, бесіди з ними та з їхніми 
батьками, аналіз творчих робіт. 

В опитуванні взяли участь 78 учнів (33 учні І курсу (15-16 років), 25 
учнів груп теоретичного навчання (17 років) та 20 учнів випускних груп 
(17-18 років).  

Учням було запропоновано за короткий час дати визначення поняття 
«національна самосвідомість» та відповісти на 3 питання:  

1. Чи вважаєте Ви себе національно свідомою людиною? 
2. Якщо Вам випаде нагода працювати за кордоном, чи 

скористаєтесь Ви нею?  
3. Якщо Вам випаде нагода виїхати на постійне місце проживання в 

країну з вищим рівнем економічного розвитку, чи скористаєтесь Ви 
такою нагодою?  

За результатами 1 завдання (дати визначення поняття «національна 
самосвідомість») ми розділили респондентів на 3 групи: 1. Не дали 
жодної відповіді (6 учнів). 2. Відповіли «не знаю, не розумію» (20). 
3. Спробували дати відповідь (52 учні). В третій групі виявили 4 рівні 
розуміння поняття. Низький рівень розвитку мовлення та розуміння 
досліджуваного питання («народ, який свідомо ставиться до своєї нації», 
«свідоме прийняття рішень, що стосуються життя всієї країни», 
«усвідомлення того, де ти живеш») – 9. Достатній рівень – 3 учні 
(«знання та розуміння традицій країни»). Середній рівень – 6 учнів 
(«знання про свою країну, націю, її історію, традиції, сьогоднішнє 
становище, повага до своєї нації, гордість за неї; усвідомлення 
важливості своєї країни, народу, мови. Це усвідомлення того, що у тебе є 
своя держава»). Високий рівень – 34 учні («патріотизм, гордість за свою 
націю, усвідомлення особливостей своєї культури, прийняття своєї 
країни такою, якою вона є, відповідальність за країну, вірність їй, 
свідомий вибір влади, активна життєва позиція («Це дії, які підвищують 
планку рідної країни»). Варто відзначити відповіді двох 15-річних 
респондентів: перша – чітко виражене усвідомлення своєї приналежності 
до української нації, друга – зречення («я себе не вважаю патріотом 
України, бо вона падає вниз; в іншій країні я досягну більшого, там я 
почуватиму себе краще»).  

Узагальнені результати відповідей на питання відображені в діаграмі 
1, 2, 3 відповідно:  
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Діаграма 1. 

 
 
 
 
 
 

Діаграма 2 
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Діаграма 3 

 
Як бачимо, більша частина учнів (63%) вважають себе національно 

свідомими, хоча не мають чіткого уявлення про те, що означає це 
поняття. Тривожним є той факт, що 71% опитаних виявляють бажання 
працювати за кордоном. Із бесід з окремими учнями ми зрозуміли, що це 
цілком осмислене і погоджене з батьками рішення. Батьки підтвердили, 
що хотіли б, щоб їхня дитина знайшла гарну роботу за кордоном, 
«прожила б по-людськи». Для більшості бажаючих робота за кордоном є 
мрією, яка не має шансів на здійснення. Учні не вважають себе 
зобов’язаними працювати за отриманою за державний кошт 
спеціальністю в своїй країні. На першому місці стоять власні інтереси – 
бажання «досягнути більшого, ніж тут». Сюди входять: визнання, більша 
заробітна плата, кращі умови життя, бажання побачити світ. Ще більш 
тривожним є той факт, що із 56 чоловік, бажаючих працювати за 
кордоном, лише 20 мають на увазі тимчасовий заробіток. 36 прагнуть 
залишитися там на постійне місце проживання, хоча так само розуміють 
ілюзорність своїх мрій. 

Серед факторів, здатних вплинути на формування національної 
свідомості учнівської молоді, ми досліджували вплив змістовного 
наповнення предметів суспільно-гуманітарного циклу та приклади життя 
наших сучасників.  

Аналіз змістового наповнення  показав, що національне виховання в 
позакласній роботі та на уроках мови, літератури, історії тощо полягає в 
постійному повторенні дітям того, що вони мають гордитися героїчним 
минулим нашого народу, що наша історія писалася кров’ю, що найбільш 
свідомі сини і дочки України платили життям за національну ідею. 
Реакція учнів на такі тексти неоднозначна. Одна частина сприймає їх із 
захопленням, інша – з острахом. Сходяться думки в одному – це історія, 
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що давно минула, сьогодні інше життя та інші цінності. Помирати за 
країну ніхто не збирається. 

Аналіз творчих робіт (твір-мініатюра) показав, що серед сучасників 
діти не бачать тих, чиє життя може слугувати прикладом справжнього 
служіння своєму народу. Національна самосвідомість людей, які 
регулярно фігурують у засобах масової інформації (не без участі тих 
самих засобів) не викликає у них довготривалої довіри і бажання 
наслідувати. Серед близького оточення до подій Помаранчевої революції 
діти не помічали людей з високим рівнем національної самосвідомі. 
«Майдан розбудив патріотизм у мене і мого батька (сестри, сусідів 
тощо), але зараз я дещо розчарувався», – подібні фрази зустрічалися в 
третій частині учнівських робіт. Кілька учнів назвали патріотами 
України членів адміністрації навчального закладу, викладачів (в 
основному – суспільно-гуманітарних дисциплін) та майстрів 
виробничого навчання.  

Як відомо, національні почуття, емоції формують національну 
самосвідомість. Наші діти відчувають стійкий інтерес до всього 
закордонного (відомого, в основному, з молодіжних серіалів) на фоні 
загальнонаціонального розчарування рівнем життя в Україні. Робота по 
спеціальності, життя в Україні не є для робітничої молоді цінністю. 
Сучасному поколінню самозречення на користь прекрасного 
майбутнього не властиве. Молодь хоче жити заможно і щасливо зараз, де 
саме – немає значення. 

Отже, «особливості становлення сучасної української нації, 
утвердження її державності, історичного процесу загалом такі, що 
вимагають у короткий термін забезпечити формування в українства 
якісно нових ціннісних орієнтацій і цілісних уявлень як про самих себе, 
так і про навколишній світ (Токар Л.К.). Це стосується всієї країни 
загалом і кожного українця зокрема.  

Залишаються відкритими питання: що ми маємо робити, щоб не 
втратити своїх дітей? Як навчити їх знайти щастя на своїй землі? Що 
саме належить робити нам, викладачам суспільно-гуманітарних 
дисциплін для того, щоб створити в навчальному закладі, на своєму 
уроці сприятливе позитивно направлене соціалізуюче середовище? 

Юліан Дзерович підкреслював, що природжене почуття любові дітей 
до свого, рідного, вчитель має зміцнювати, поширювати і на його основі 
формувати національну свідомість. При цьому необхідно звертати увагу 
на небезпеку виховання лише теоретиків-патріотів. Так само, як одне 
лише знання релігійних догм і постулатів, на думку Ю.Дзеровича, ще не 
робить людину моральною, так і художні твори про героїзм заради 
рідного народу й Вітчизни не є запорукою того, що молодь, вивчаючи їх, 
стане патріотами. Служіння батьківщині, наголошує Ю.Дзерович, 
починається з вироблення в собі сильного характеру, з вишколення волі: 
«Хто замолоду з любові до батьківщини звик до праці й обов’язковості, 
до ощадності й услужності, той у пізнішому віці ставитиме інтереси 
народу понад особисті, класові, партійні інтереси та не обмежиться до 
нарікання, співання патріотичних пісень і участі в патріотичних 
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торжествах, а не пожаліє часу, грошей й труду, щоб справді причинитися 
до добра нації так у часі миру, як і під час війни»1.  

Як елемент української культури суспільно-гуманітарна освіта 
створює міцний грунт для формування національної свідомості молоді і 
виховання  патріотичних почуттів. 

Після довгих років інтернаціонального та комуністичного виховання 
викладання суспільно-гуманітарних дисциплін потребує не лише 
реформування, а й постійного оновлення, що передбачає врахування 
швидкозмінної інформації про останні події в Україні та світі. Це 
пов’язано з актуалізацією змістовного наповнення навчально-виховного 
процесу і вимагає відповідного технічного, програмного забезпечення та 
підготовки викладачів.  

Навчальний і виховний процес має будуватися з урахуванням не 
лише вимог державного стандарту, специфіки навчального закладу, 
вікових особливостей контингенту, а й індивідуальних особливостей, 
потреб і можливостей учнів та їхніх батьків. Для цього необхідно 
психологізувати навчальний процес, включити до нього елементи 
практичної психології та діагностики. Має змінитися методика 
навчально-виховного процесу: найбільш вдалим, на нашу думку, є 
інтерактивний підхід з обов’язковою рефлексією. Спільна діяльність 
вчителя та учнів має ґрунтуватися на діалогічній основі.  

Ефективною виявилося в нашій практиці формування національної 
свідомості методики проектної діяльності: «Це – моя країна!» Загальною 
метою проекту був розвиток почуття гордості за свою країну через 
освоєння території, знайомство з історією, культурою різних регіонів 
України. Учні шукали інформацію про окрему місцевість, зрівнювали, 
чи є десь у світі щось подібне, проводили дослідження на місцевості 
(екскурсії), спілкувалися з різними людьми, шукали кращий досвід у 
своїй професії; робили висновки практичного характеру. Внаслідок 
створювали публікації, фотовиставки. Організували клуб «Мандри».  

Отже, розвиток економіки країни залежить від рівня національної 
свідомості найчисленніших учасників виробничого процесу – 
робітників. Професійно-технічна освіта, зокрема її суспільно-
гуманітарний компонент, є потужним засобом формування високого 
рівня національної самосвідомості майбутніх робітників за умов 
дотримання основних принципів сучасної освіти: особистісна 
зорієнтованість, ставлення до учня як до найвищої цінності, практична 
направленість інтерактивної навчально-виховної діяльності, особистий 
приклад інших людей, сучасників учня. 

 
 
 
 

                                           
1 Пастушенко Н. Погляд на виховні можливості літератури крізь призму педагогіки 
Юліана Дзеровича // Дивослово. – 1999. – № 12. – С. 27. 
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Лисенко А.В. (Полтава) 

 
ЛІТЕРАТУРНЕ КРАЄЗНАВСТВО  
ЯК ЗАСІБ ПАТРІОТИЧНОГО  

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
 

У статті досліджується літературне краєзнавство як засіб 
патріотичного виховання молоді. Автор переконаний, що головна мета 
занять з літературного краєзнавства – осягнення глибинної сутності 
спадщини митців в свого краю, сприйняття й поцінування їхнього 
художнього набутку, плекання почуття гордості за творчих людей, 
славних краян. 

 
Масштабна трансформація в царині соціокультурного життя, зміна 

векторів освітянської уваги в напрямі вивчення художніх надбань 
рідного краю, важлива не лише в контексті Шевченкового заклику 
"свого не цуратись", а й насамперед для осмислення власної ролі на 
культурному тлі, пошуку автентичності, які неможливі без живого 
інтересу до літературної та історичної спадщини найближчого до кожної 
людини духовного осереддя. 

Знання народом своєї культури, її історії, досягнень і особливостей – 
це не тільки показник його духовної зрілості та інтелігентності, а й 
важлива передумова і стимул подальшого його поступу. 

В останні роки наша держава стоїть перед завданням презентації 
власного історико-культурного надбання перед європейською і світовою 
спільнотою. Осмислення своєї ролі на тлі культури, пошук 
автентичності неможливі без живого інтересу до літературної та 
історичної спадщини рідного краю. Вона можлива не лише за умови 
проведення узагальнюючих інтегративних досліджень літературного 
процесу України загалом, а й за умов вивчення літератури кожного 
окремого регіону нашої держави. Роль таких досліджень полягає 
насамперед у накопиченні фактографічного матеріалу, якого в наш час 
недостатньо. 

У наукових дослідженнях вчених В.Неділька, Є.Пасічника, 
Н.Волошиної, Б.Степанишина та ін. підкреслюється, що пріоритетним у 
новому педагогічному мисленні завжди ставимо власне, українське, 
народне, національне. Осягнення й втілення загальнолюдської, 
планетарної педагогічної культури йде через рідну культуру й 
літературу. Важлива роль у цьому процесі належить вивченню 
літературного краєзнавства, бо саме література рідного краю прилучає 
молодь до духовних скарбниць свого народу: національного фольклору, 
теологічних джерел, літописної спадщини, самобутнього мистецтва. 

В останні кілька десятків років інтерес до літературного краєзнавства 
посилювався як серед літераторів, так і серед науковців. З’являлися 
спроби розв’язання найрізноманітніших наукових проблем: 
впровадження літературного краєзнавства в навчально-виховний процес 
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(Е.Беккер, І.Бєляєва, Ю.Верольський, А.Дорошенко, В.Дорошенко, 
Є.Пасічник, В.Смирнов, В.Струманський), формування пізнавальних 
інтересів школярів (Л.Никанорова), зв’язок літератури з життям на 
основі краєзнавства, реалізація краєзнавчих засад у навчанні та 
вихованні (Г.Нагорна, Л.Куценко), національне виховання 
(Н.Кравченко). 

Аналіз науково-методичної літератури, дисертаційних досліджень, 
що з’явилися останнім часом, свідчить про посилену увагу до проблеми 
літературного краєзнавства. 

Науковець-дослідник Л.Куценко переконаний, що літературне 
краєзнавство – це важливе знаряддя патріотичного, морально-етичного 
виховання, дієвий засіб поглиблення знань з літератури і розвитку 
пізнавальних інтересів молоді1. 

В.Неділько впевнений, що вивчення розділу “Література рідного 
краю” сприяє вихованню національної самосвідомості, зацікавленню 
історією рідного краю, його фольклорними традиціями, радить 
організовувати малі академії народних мистецтв, де практикувати 
проведення вечорів народної думи, історичної пісні, зустрічі з 
кобзарями, народними умільцями. Доцільним вважає науковець 
“створення літературно-музичних, літературно-драматичних, 
літературно-краєзнавчих гуртків, випуск літературних газет 
краєзнавчого змісту, альманахів, оскільки все це збуджує різноманітні 
літературні інтереси, потяг до художньої творчості”2. 

Є. Пасічник зазначає, що "людина, яка виростає байдужою до 
культурних надбань свого народу, морально і духовно зубожіє, в ній 
послаблюється кровний зв'язок з Батьківщиною. Тільки на ґрунті рідної 
літератури можна викласти  особливості національного світосприймання 
й національного характеру. Національна література нерозривно пов'язана 
з традиціями  національної культури і є своєрідною історичною 
(художньою) пам'яттю народу3. 

Література рідного краю, попри повсякденне акцентування уваги на 
відродженні національної духовності, часто залишається відстороненою 
від навчально-виховного процесу. Однією з причин кризових явищ в 
освіті є відхід від народного кореня духовності, рідної мови, літератури, 
багатої національної культури. Без знання пройдених доріг, без відчуття 
своєї історії, без занурення в стихію рідної мови не буває народної 
наповненості сучасників, глибокої національної свідомості. 

Літературне краєзнавство вивчає регіональні аспекти літератури, 
пов’язаної з місцевим історико-культурним середовищем, у якому 
суттєву роль відіграють як загальнонаціональні, так і локальні елементи 

                                           
1 Куценко Л.В. Фольклор у системі літературного краєзнавства // Українська мова і 

література в школі. – 1991. – № 2. – С. 40. 
2 Неділько В.Я. Розумне, добре, вічне. – К.: Молодь, 1989. – С. 31. 
3 Пасічник Є.А. Про мотиваційні основи вивчення української літератури в школі і 

проблеми виховання особистості // Українська мова і література в школі. – 1990. – № 5. – 
С. 39. 
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культури. Отже, літературу рідного краю необхідно розглядати як 
складову частину всеукраїнського літературного процесу. 

Вивчення літератури рідного краю, його духовного життя, 
національних традицій, формування національної свідомості, 
патріотизму є могутнім виховним засобом, що стимулює 
самовдосконалення і саморозвиток молоді, для яких приклад вихідця з 
рідного краю слугує дієвою моральною школою. 

Термін "літературне краєзнавство" в науковій літературі тлумачать 
по-різному. Інваріантом означень, представлених у словниках, 
монографіях, статтях є тенденція розглядати літературне краєзнавство як 
поняття, похідне від загальної категорії "краєзнавство", що відображає 
складову частину цілісного та інтегративного процесу. Це вивчення 
природи, населення, господарства, історії та культури рідного краю 
(області, району, міста тощо) з пізнавальною, науковою, навчальною, 
виховною і практичною метою1, або – всебічне вивчення визначеної 
частини країни (краю, області, району, міста, села) переважно силами 
місцевого населення, проведене в тісному зв'язку з загальними 
завданнями, що ставляться перед науковими, культурно-просвітніми, 
навчально-виховними і педагогічними установами2. 

З огляду на це літературне краєзнавство "Педагогическая 
энциклопедия" визначає як "знайомство з творчістю письменників-
земляків, що яскраво відобразили у своїх доробках рідний край, що 
допомагає учням по-новому оцінити його, глибше зрозуміти його 
красу"3. 

Слід зазначити, що об’єктом літературного краєзнавства є 
різноманітний матеріал, а саме:  

1. місцева (обласна) література, представлена в історичному 
розвитку від давнини до сучасності, тобто творчість письменників, які 
народилися, жили (чи живуть) на певній локальній території;  

2. місцева тема у творчості письменника у співвіднесеності з 
загальним характером, загальною спрямованістю всієї творчості; місцеве 
та всеукраїнське, загальнолюдське у творах художньої літератури, що не 
протистоять один одному, не поєднуються механічно, а перебувають у 
стані взаємопроникнення, складають гармонійне ціле; 

3. окремі аспекти творчості письменників, які певним чином 
пов’язані з конкретним регіоном, що сприяє тому, що, з одного боку, 
курси історії української літератури та літературного краєзнавства 
складатимуть єдність, а з другого – митець постане в новому, 
незвичному ракурсі4. 

                                           
1 Український радянський енциклопедичний словник. В 3-х т. / Редкол. 

А.В.Кудрицький та ін. – 2-е вид. – К.: Голов. Ред. УРЕ, 1987. – Т. 2. – С. 178. 
2 Большая советская энциклопедия. – 2-е изд. – 1953. – Т. 23. – С. 192. 
3 Педагогическая энциклопедия. – 1965. – Т. 2. – С. 519-520. 

4 Літературне краєзнавство: проблеми, пошуки, перспективи: Збірник наукових статей. – 
Полтава: ПДПУ, 2002.  
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Упродовж століть складалися на Полтавщині стійкі літературні 
традиції. Вони завжди були живучі й завжди стимулювали подальший 
розвиток літератури рідного краю. Літературна Полтавщина багата 
іменами: від літописців С.Величка, Г.Грабянки; поета-філософа 
Г.Сковороди; фундатора нової української літератури І.Котляревського; 
плеяди поетів-романтиків Л.Боровиковського, А.Метлинського, 
Є.Гребінки, О.Афанасьєва-Чужбинського; корифея української прози 
Панаса Мирного; спокійного лірика В.Самійленка; великого неокласика 
М.Зерова; доброго сміхотворця О.Вишні; неперевершеного О.Гончара... 
до художників-істориків П.Загребельного та В.Малика. Полтавська 
земля надихала на творчість О.Пушкіна і Т.Шевченка, Марка Вовчка і 
Лесю Українку, В.Короленка і В.Маяковського, П.Тичину і В.Сосюру. 
Наші талановиті попередники створили міцне підґрунтя для дерева 
літератури, яке нині називається літературною Полтавщиною, і від якого 
ростуть нові й нові пагони. Ряди майстрів красного письменства 
Полтавщини за останні роки поповнилися новими іменами – членами 
Спілки письменників України стали О.Гаран, О.Хало, В.Тарасенко, 
Н.Фурса, Н.Харасайло, Д.Риженко, С.Осока та ін., які продукують нові 
твори, продовжуючи добрі духовні традиції краю й освоюючи нові 
мистецькі обшири.  

Тож мета занять з літературного краєзнавства – осягнення глибинної 
сутності спадщини митців свого краю, сприйняття й поцінування їхнього 
художнього набутку, плекання почуття гордості за творчих людей, 
славних краян. 

Звернення до різноманітних місцевих матеріалів, вивчення творів, 
пов’язаних з Полтавщиною, навіть стислий огляд чи загадка про 
видатних людей, чиє життя пов’язане з рідним краєм, сприяє 
національному вихованню молоді, формує в них високе почуття 
патріотизму, національну гордість за минуле й сучасне рідної землі – 
“Малої Батьківщини”, а також великої нашої держави України. 
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Отрошко Л.Г. (Київ) 

 
ЗНАЧЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ СИМВОЛІКИ  
У РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНО-СВІДОМОЇ  

ОСОБИСТОСТІ 
 

У статті досліджується значення української символіки у розвитку 
національно-свідомої особистості. Автор переконаний, що 
використання в освітньому процесі національної символіки допоможе 
учням краще оволодіти навчальним матеріалом. 

 
На сучасному етапі реформування освіти, комп'ютеризації освітнього 

простору, цифрування інформації шкільний підручник не може бути 
визначальним для розвитку освіти, та і вчитель стає не єдиною базою, на 
яку має посилатися учень, а лише організатором, координатором і 
водночас контролером потрібного навчального матеріалу, тісно 
співпрацюючи при цьому з учнем. Треба тільки не забувати, що школа – 
це не лише місце отримування знань, умінь і навичок, а й інститут 
виховання і розвитку життєспроможної, самодостатньої особистості 
та національно-свідомого громадянина, патріота своєї країни зі 
своєю, сформованою ще в школі позицією і прагненням підносити 
престиж «українськості» у всьому світі (бо дуже часто дитина 
вимушена відразу після школи «йти у світ незнаними шляхами»). У 
школі діти думають, що знання, які так настійно “даються-нав’язуються-
пропонуються” вчителями, їм не знадобляться, навіть не задумуючись 
про те, що, вийшовши зі школи, знання вже платні і дуже складно їх 
буде взяти (хоча освіта в нашій країні і безоплатна, проте лише перша, 
друга – за гроші). Та й першу спеціальну освіту в наш час дуже складно 
опанувати без сторонньої допомоги рідних та близьких. Тож і наслідок – 
«діти вулиці». Відсутнє належне управління і контроль над виконанням 
законів, безлад у владі. Де там дитині зорієнтуватися в цьому хаосі!!! 
Шлях створення і видання дійсно гарних підручників дуже складний, не 
говорячи навіть про апробацію та затвердження Міністерства освіти і 
науки України. Та й часу багато потребує ця робота, що має проводитися 
на загальнодержавному рівні з відповідним фінансуванням. Тож згідно з 
метою конгресу “Українська освіта в світовому просторі” потрібно 
об’єднати тих, кому небайдужа доля і престиж України, і тих, хто має 
змогу й бажання щось робити для всебічного вивчення стану 
національної освіти і науки, виробити пропозиції щодо державної 
політики в науково-освітній галузі, визначити шляхи реалізації місії 
українського етносу. 

Як відомо, роль учителя в навчально-виховному процесі є 
незамінною, бо не всі учні можуть самостійно “брати” знання з усіх 
доступних джерел (чи то Інтернет, чи хрестоматія з української 
літератури, чи слова батьків). Але в школі чомусь на першому місці 
стоїть “навчання”, а на виховання, а тим більше виховання національно-
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свідомої особистості, просто не звертають уваги. Дитина сидить кожного 
дня протягом тижня по 6-7 уроків і їй “дають” знання, “вимагають” 
виконання домашнього завдання, самостійного вивчення навчального 
матеріалу. А виховна мета залишається тільки на папері. Тож на уроці 
йде робота тільки з однією із трьох головних складників людської 
особистості – розумовими здібностями, вміннями і навичками та лише з 
деякими психологічними категоріями – пам’яттю, увагою, іноді – 
мисленням, а інші – почуття, емоції, воля формуються самі по собі під 
впливом інших неконтрольованих чинників. Кожна людина – 
дуалістична по природі, у ній живе два начала: добро і зло, які постійно 
змагаються між собою. Завданням виховання є відвернути дитину в 
певний період від злого начала і поселити в її душі часточку добра, яка 
потім розвинеться і дасть гарний урожай. Це можливо лише через емоції, 
свідоме і несвідоме сприйняття “що добре”, а “що погано”. Тоді, коли 
емоція накладається на якийсь певний ґрунт (зміст) і закріплюється, вона 
стає стереотипом поведінки. 

Дослідження і вивчення природних основ формування психоетнічних 
особливостей людини за допомогою величезної кількості культурних 
символів-знаків у природному довкіллі є першочерговим завданням 
сучасної українознавчої науки. Зв'язок науки і практики, науки й 
управління освітою, освіти і влади, успішного вчителя та успішного учня 
є головним1. Науковці НДІУ, разом з величезним колективом освітян, 
добровольців розробили програму моніторингу стану функціонування 
української мови в усіх сферах життя суспільства. Світова громадськість 
сприйняла позитивно XIV Міжнародний конгрес, "Українська мова 
вчора, сьогодні, завтра в Україні і в світі", а українські політики і після 
конгресу не мають часу почути вчителя. Лише коли результати 
соціолінгвістичного моніторингу, проведеного з ініціативи Науково-
дослідного інституту українознавства з метою аналізу мовної ситуації в 
Україні (дані наведено станом на 1 липня 2006 року)2 будуть взяті до 
уваги при розгляді закону "Про освіту"; перегляді навчальних програм 
усіх ланок освіти від нижчого до вищого; аналізі причин погіршення 
стану справ у сфері освіти, варіантів розв’язання проблем 
реформування освіти й обґрунтування оптимального варіанта та 
шляхів і способів розв’язання проблем реформування освіти на 
основі оптимального варіанта, очікувані результати дадуть 
можливість забезпечити перехід до нової якості освіти і виховання, 
що випливає з їх пріоритетності для розвитку України. Лише коли 
державні закони почнуть виконуватися і контролюватиметься їх 
виконання, стан української освіти покращиться і проблем стане менше. 

Коли говорять про ідентифікацію себе з якоюсь нацією, особливо на 
міжнаціональному рівні, часто вживають такі поняття як державні 
символи, що є невід’ємною складовою її національної культури. Таке 

                                           
1 Сазоненко Г. Школа майбутнього // Українознавство. –  2006. – № 3. – С. 102-106. 
2 Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики: Збірник матеріалів / За ред. 

А.Ю. Пономаренко. – К.: НДІУ, 2006. – 95 с. 
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поняття як "символіка міфологем" розкриває закодовану в символіці 
духовну∗ сутність етносу. 

Це поняття допомагає краще зрозуміти формування особистісної 
“картини світу”. "Величезну кількість історичних подій запам’ятати і 
зберегти найголовніше поняття етнічної ідентичності для майбутніх 
поколінь було майже неможливо. Тому люди знайшли спосіб 
збереження певних ідей через відчуття і сприймання, переносячи їх 
свідомо чи несвідомо на певну сукупність символів, що складала певний 
образ у свідомості. Так формувалися міфологеми, що допомагали 
зберегти гармонію людського духу. Їх символіка не досліджена, бо вони 
не є однозначними. Для кожної етнічної групи символіка міфологем 
розкривається по-різному. Цей конкретно-образний, символічний 
спосіб перенесення міфологічних мотивів у пам’ять за допомогою 
поодиноких символів або їх сукупності (уявних знаків) був надто 
важливий для формування світобачення кожного етносу зокрема та для 
існування людства взагалі, бо в ньому закодована духовна сутність 
етносу. Для кожного історичного періоду характерні свої міфологеми. 
Для того, щоб зрозуміти символіку будь-якої міфологеми, необхідно 
звернутися до фольклору, що відображав психоетнічні особливості 
людини в природному довкіллі та до народних переказів. Потрібно не 
лише шанувати, а й ревно оберігати пам'ять про своїх прапредків, їхні 
традиції, мову і віру, героїв, вождів і богів. А головне – не забути 
заглядати в сутність будь-якого питання – “шукати раціональне зерно”, 
брати інформацію з першоджерел, а не з майстерного “переписування”. 
Тут напрошується висновок про те, як щось повторюється у різних 
етносів як ідейне обґрунтування, читається, як кажуть легко і 
сприймається дуже добре, є правильним, ідеальним. Істина, як 
принаймні для мене, – це повторюване з покоління в покоління, що 
психічно не відмирає, те, що зберігається в народній психології і 
відроджується через вогонь і воду, через правду і кривду, через початок і 
кінець… Хоча нікуди не дітися від відмінностей в осмисленні тих самих 
речей по-іншому, бо по-різному сприймаються й інтерпретуються 
символи мовні, мальовані, писемні тощо навіть людьми однієї етнічної 
групи. У людей, які походять з різних етносів, що формувалися в різних 
природних і соціокультурних умовах, відмінності різнитимуться 
докорінно і на свідомому і на підсвідомому рівні. 

Крім науковців, над підручниками мають працювати 
висококваліфіковані вчителі, методисти, це має стати першочерговим 
завданням держави, нації для того, щоб вона не виродилася. Ця робота 
має вестися постійно: лише тоді вона принесе бажані результати. Після 
переходу на 12-бальну систему навчання було багато упущень та 
неточностей на всьому шляху. Результат – страшна плутанина, 
досвідчених кадрів не вистачає, посібників зовсім немає, підручників, 

                                           
∗ Духовий – від “дух” – ідеалістичний, ментальний. Духовний – релігійний (пояснення 

– Сніжка В.В.). 
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затверджених грифом МОНУ, теж багато. Але чи відповідають вони 
програмі, чи можна все, зазначене в програмі, втиснути в календарне 
планування без того, щоб не втратив або учень, або матеріал не 
скоротити. 

Метою даного дослідження є аналіз за принципом наступності між 
усіма ланками ЗНЗ шкільних програм і підручників з української 
літератури, бо вважаю її найціннішим носієм духовності нації і 
визначником її національної ідентичності. Програма з української 
літератури для ЗНЗ 5-12 класи1 укладена на основі Державного 
стандарту базової і повної середньої освіти. В ній враховано 
сьогоднішні державні вимоги до змісту і рівня навчальних досягнень 
учнів основної (5-12 кл.) і старшої (10-12 кл.) школи. Зміст 
запропонованого до вивчення літературного матеріалу спроектований на 
очікувані результати навчання, що дає можливість організувати 
навчальний процес, а також проконтролювати його. Такий тип шкільної 
програми стає особливо актуальним у процесі сьогоднішньої 
реформаційної політики загальної освітньої сфери в Україні, у 
державотворчому виробленні національної ідеологічної доктрини. 
Результат стосується учня, як освіченої і розвиненої особистості, 
спроможної повноцінно реалізуватися в майбутньому дорослому 
житті, і вчителя. В ній наскрізно втілено ключові соціальні, 
мотиваційні та функціональні властивості, які сприятимуть розвитку 
особистості та її повноцінній самореалізації в сучасному житті. Ця 
програма достатньо чітко окреслює поле, над яким треба ще працювати і 
працювати, бо в проекті Концепції Державної програми розвитку освіти 
на 2006-2010 рр. вже визначені проблеми, на розв’язання яких вона 
спрямована та аналіз причин погіршення стану справ у сфері освіти, але 
реально "віз і нині там". 

Візьмемо, наприклад, введену у варіативну частину навчальної 
програми християнську етику. Я цілком згодна з проф. П.П.Кононенком, 
директором НДІУ в тому, що: “Яку ж етику ми маємо читати дітям: 
християнської Православної церкви Московського патріархату, чи 
Київського чи яку? А якщо в класі є діти євреї чи мусульмани?” Добре, 
що ще запитують дозволу батьків, чи згодні вони, щоб їхнім дітям 
викладали таку "етику"! Вчитель, який читає цей предмет, має бути сам 
високоморально сформованою особистістю з глибокими знаннями. Чи є 
у нас курси, чи факультети, які готують таких спеціалістів? Немає! Чому 
ми знову чекаємо? Чи казав хтось Наталці Розумовській збудувати 
Собор Пресвятої Богородиці в смт Козельці, чи їй було мало ікони у 
світлиці, чи, може, то говорила гординя? Ні, таких рис ніколи не могло 
проявитись у простої жінки з с. Лемеші Козелецького району 
Чернігівської області України. Родина Розумовських здавна кохалася в 
музиці, театрі, живопису, архітектурі. Це – оберіг людського духу 

                                           
1 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література 5-12 класи 

/ За заг. ред. Р.В. Мовчан. – К., Ірпінь: Перун, 2005. 
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протягом двох з половиною століть і пам'ять про родину (1752 – і до 
сьогодні)3. Якби кожен залишав у пам’яті, що є символом духу 
українського етносу. Як Софія, Лавра, як вишитий рушник, як гнучка 
верба, струнка тополя, як Карпатські гори, стрімка Тиса, повільний 
Дніпро, як … як… і не буде іншої Вкраїни, немає другого Дніпра. 

Не треба сперечатися праці яких письменників нам ще треба ввести, а 
які викинути з курсу вивчення в школі, йдеться про те, як правильно, 
нічого не забувши, дати дитині базові знання з української літератури і 
зацікавити учнів художнім твором як «явищем мистецтва слова», 
специфічним “інструментом” пізнання світу і себе в ньому, прищепити й 
утримати бажання "читати", так, саме читати, думати, осмислювати, 
шукати, пізнавати, творити… Адже в шкільних підручниках вивчають 
не історію української літератури, а українську літературу з метою 
“підвищення загальної освіченості громадянина України, досягнення 
належного рівня сформованості вміння читати і усвідомлювати 
прочитане, "прилучатися до художньої літератури, а через неї – до 
фундаментальних цінностей культури", розширення їх культурно-
пізнавальних інтересів”. Навіщо, скажімо, у підручнику з української 
літератури для 7 класу вміщено багато творів різних українських 
письменників1, перечитати які не в змозі навіть студент ВНЗ. 
Враховувати треба ще й те, що цей період для розвитку дитини дуже 
важливий, вразливий, а хаотичність і безсистемність, нагромадженість і 
невідповідність сучасній програмі підручників ускладнює роботу 
вчителя й учнів. Аналізуючи і прагнучи скласти в уяві хоча б примітивну 
схему, за якою складався підручник, не можу її зрозуміти, то як можна 
вести мову про високі естетичні критерії, врахування вікової 
психології, осучаснення змістового матеріалу. Як можна в такій 
величезній кількості матеріалу, яку на уроці рідко вчитель встигає 
викласти, донести до дитини ту частинку правдивої інформації, яка 
забезпечить її всебічний розвиток, духовно збагатить її. Чи близькі ці 
твори сучасній молодій людині, що живе в інакшому комунікативно-
інформаційному просторі2. 

Візьмемо знову за приклад уроки української літератури. Особливу 
увагу слід зробити на художні твори, що сприяють відображенню у 
свідомості та підсвідомості молодої людини якостей, що є носіями 
позитивної, життєствердної енергії. Адже, як говориться в Концепції 
програми: “в умовах національного державотворення актуалізується 
пріоритет людини-гуманіста, людини-патріота, оптимістичні суспільні 
настрої, духовне здоров’я сучасної людини”. Щоб було зрозуміліше, що 
саме я маю на увазі, яким шляхом можна цього досягти, розглянемо 
декілька видань (я спеціально наводжу їх повністю, щоб звернути увагу 

                                           
3 Круглик В. Собор Різдва Богородиці в Козельці. – 2004. – 56 с. 
1 Слоньовська О.В. Українська література: Підруч. для 7 класу. – К., 2004; Цимбалюк 

В.І. Українська література: Підруч. для 7 класу . – К., 2004. 
2 Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська література 5-12 

класи. / За заг. ред. Р.В. Мовчан, – К., Ірпінь: Перун, 2005. 



 
Україна – освіта 

 

 393

на назви, місце та роки видання: “До грамоти. Читанка для ІІ класу” 
(Варшава, 1975)1; “Про людей: Хрестоматія з української літератури для 
ІІІ класу” (Варшава, 1967)2; “Сучасне і минуле: Читанка для ІV кл.” 
(Варшава, 1971)3; “Подумай, зростаючи, що діялось і що постало. 
Хрестоматія” (Варшава, 1969)4; “Терня і квіти: Хрестоматія для VII кл. з 
української літератури” (Варшава, 1972)5. Ці підручники та хрестоматії 
видані ще за часів Радянської України, за кордоном. Під час перегляду 
можна побудувати в уяві чітку модель їх побудови і сформулювати чіткі 
завдання: навчити мислити, закласти у свідомість учнів уявлення про 
морально-етичні цінності, причому в дуже доступній формі. Дітям дуже 
важко зрозуміти, навіщо воно їм треба. Символіка міфологем з 
минулого кричить у сучасність, а ми глухі, німі ще й сліпі… І вчимо 
в школі навчальні дисципліни без виховної основи, без волі, без 
національної гордості. 
 
 
 

Маркіна С.В. (Кривий Ріг) 
 

ВИХОВАННЯ ЯСКРАВОЇ ОСОБИСТОСТІ  
(з досвіду роботи Жовтневого ліцею м. Кривого Рогу) 

 
У статті аналізується досвід роботи Жовтневого ліцею 

м. Кривого Рогу. Автор переконаний, що внаслідок цілеспрямованого 
виховання учнівської молоді Жовтневий ліцей став не тільки одним із 
престижних навчальних закладів Кривого Рогу, а й утвердився як 
успішний соціальний культурний центр. 
 

Мабуть, жодна галузь на своєму віку не переживала стільки 
різноманітних реформ, скільки їх пережила наша освіта. На хвилі однієї 
з них у кожному районі м. Кривого Рогу на початку 90-х років з’явилися 
ліцеї і гімназії. Відповідно до тогочасної концепції, ліцеї мали давати 
учням поглиблені знання з фізико-математичних та природничих наук, 
гімназії – з гуманітарних. З одного боку, це був безумовний 
педагогічний прорив, оскільки дітей, нарешті, перестали причісувати 
усіх під одну гребінку. За учнем визнавалося право особистого вибору в 
подальшому розвитку своїх інтелектуальних здібностей, обдарування, а 
то й таланту. А за свідомим особистим вибором, як правило, стоїть 
особистість. З другого боку, такий суто формальний поділ на “фізиків” і 
“ліриків” не відповідав нашим уявленням про виховання цілісної 

                                           
1 До грамоти. Читанка для ІІ класу. – Варшава, 1975. 
2 Середницький А. Про людей: Хрестоматія з української літератури для ІІІ класу. – 

Варшава, 1967. 
3 Середницький А. Сучасне і минуле: Читанка для ІV кл. – Варшава, 1971. 
4 Подумай, зростаючи, що діялось і що постало. Хрестоматія. – Варшава, 1969. 
5 Терня і квіти: Хрестоматія для VII кл. з української літератури. – Варшава, 1972. 
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особистості громадянина нової держави, якою постала на 
пострадянському просторі Україна. Через десять років, започаткувавши 
на хіміко-біологічному факультеті Жовтневого ліцею міські конференції 
з біоетики, ми постійним епіграфом до них візьмемо слова Франсуа 
Рабле про те, що наука без совісті спустошує душу. А тоді, на самому 
початку становлення ліцею ми, всупереч панівній концепції, наполягли 
на тому, щоб ліцей давав гуманістичну освіту, яка збагачує душу 
молодої людини. А звідси до фізико-математичного та хіміко-
біологічного факультетів долучили суспільно-гуманітарний факультет, 
який і урівноважував ідею, покладену в основу ліцею – давати 
поглиблену освітню підготовку обдарованій молоді, здатній досягти 
успіхів у обраній майбутній професії, виховуючи при цьому свідомих, 
патріотично налаштованих громадян України, формуючи особистості, 
які гармонійно поєднують високий інтелектуальний, духовний розвиток, 
самопізнання з пізнанням природи буття людини, всесвіту і суспільства, 
нації і вселюдства, основ розвитку матеріальної і духовної культури та 
спроможних втілювати в життя високі ідеали свободи і демократії, 
перебувати  в стані гармонії з собою і навколишнім світом, спроможних 
повернути набуті знання на користь своєї молодої держави. Діяльність 
ліцею задумувалась як стратегічна перспектива надання освіти, що бере 
початки з глибин народних традицій, ґрунтується на засадах органічного 
поєднання національного з загальнолюдським, і мала вибудовуватись 
так, щоб сприяти  становленню ліцеїста як творчої особистості, як  
проектувальника свого подальшого життя, гармонізації і гуманізації 
відносин між учнями й педагогами, між ліцеєм і родиною, опиратися на 
ідею самоцінності дитинства, компетентного вибору власного життєвого 
шляху.  

Оглядаючись на пройдений шлях, скажу, що він був тернистим. 
Найперше, Жовтневий ліцей народжувався в російськомовному 
середовищі і на базі школи з російською мовою навчання. Тож потрібно 
було знаходити тонкий інструмент, який би не нав’язував, а поступово 
через педагогів, через систему освітньо-виховних заходів приживлював 
національне самоусвідомлення учнів, їхніх батьків. 

Почали з розробки та визначення концептуальних засад 
становлення ліцею, а саме: зі створення філософсько-педагогічної 
концепції ліцею, який сповідував розвиток національної ідеї на основі 
школи-родини. Адже саме родина, рід у ментальності українців набуває 
найвищої цінності. Не зганьбити свій рід, не посоромити батька з 
матір’ю, тобто Батьківщину – священний заповіт, що передавався від 
покоління до покоління. Так, у Жовтневому ліцеї постала природна 
потреба мати свій герб, гімн, символи факультетів. Жовтий, червоний і 
синій кольори ліцейського прапора були обрані ліцеїстами, як 
життєдайний трикутник буття. Жовтий колір тепла, багатства природи 
Землі став символом хіміко-біологічного факультету. Червоний – колір 
Сонця, вогню, енергії, інтелекту й сили обрав фізико-математичний 
факультет. Синій – колір неба, ефір, мрія, романтика, душа – це складові 
суспільно-гуманітарного факультету. На гербі ліцею вислів філософа 
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Г. Сковороди: “Усе на благо України, а значить, на благо людства”. 
Гімн, яким уже багато років починається кожний навчальний день у 
Жовтневому ліцеї, теж завершується утверджуючими словами: “Визріє 
сила, виростуть крила,/ Щоб не судила доля – пусте!/ Щезне руїна, слава 
Вкраїни/ В учнях твоїх проросте”.     

Саме концепція школи-родини підштовхнула нас згодом на те, щоб, 
на відміну від інших міських ліцеїв, відкрити у себе проліцейські 5-7-мі 
класи, які створюють повноту родинного спілкування, де старші 
опікуються молодшими, а молодші мають за приклад старших Загалом 
же в Жовтневому ліцеї сформульовано ряд правил ліцейського життя, 
які упродовж багатьох років є незмінними і з часом тільки 
поглиблюються. Життя в ліцеї об’єднане одним інтересом, одним 
волінням – пізнавати нове, зростати духовно, виховуючи в собі 
патріотичні почуття до своєї країни, до своєї землі. Визнається 
домінування духовного над матеріальним. Високий професіоналізм є 
джерелом і натхненником творчості в різних галузях людського знання. 
Пріоритет виховання над навчанням. Іншими словами: цінний не ліцей 
для дитини, цінна дитина для ліцею, її здібності, її нахили, спосіб її 
мислення тощо. Звідси особистісно орієнтоване, індивідуалізоване 
навчання і виховання. При цьому передбачається високий рівень 
відповідальності кожного за самого себе і за всіх, хто поруч з тобою. У 
системі навчально-виховних координат однаково важливі ліцей і родина. 
Учитель, учень, батьки – триєдина суть усіх досягнень і поразок. Звідси 
– повинні виходити імпульси духовного відродження. З самого початку 
ми відмовилися від спокуси механічного перенесення зарубіжного 
педагогічного досвіду на грунт української освіти, віддавши перевагу 
формуванню світогляду національного виховання та навчання. В рамках 
цієї моделі саме в Жовтневому ліцеї вперше був проведений урочистий 
прийом  на честь переможців олімпіад усіх рівнів, де на високий 
п’єдестал пошани були поставлені три складові досягнутого успіху – 
учитель, учень, батьки. Ми пишаємося, що згодом такі прийоми на честь 
обдарованих дітей, на честь медалістів щорічно стали проводитися на 
рівні районів і міста.  

Ми розробили також концепції фізико-математичної, хіміко-
біологічної, суспільно-гуманітарної освіти в Жовтневому ліцеї, 
положення про науково-методичну раду, науково-методичний відділ, 
факультет, кафедру, наукове товариство, довгострокова програма 
“Обдарована дитина Жовтневого ліцею”, спрямована на виховання 
українця, людини світу відповідно до концепції національного 
виховання в ліцеї “Громадянин України ХХІ століття”. Були розроблені 
положення про конкурсний відбір педагогів, від яких залежить 
реалізація стратегій виховання. На мою думку, духовне життя вчителя, 
його здатність керуватися вищими цінностями, наслідувати ідеали 
добра, краси, істини, є жертовним. Учитель-скульптор, який щодня 
ліпить особистість. Учитель-лікар, він лікує кожного дня, але ця робота 
відома тільки йому самому. Учитель-актор, учитель людина, яка навіки 
викликана до дошки, покликана відповідати перед усіма і за все. Як 
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директор ліцею маю бути щаслива, що з роками вдалося зібрати навколо 
себе колектив саме таких учителів, на рахунку яких 128 друкованих 
праць – підручників, методичних посібників, збірників задач, програм, 
статей у наукових та методичних журналах, літературних збірок прози і 
поезії. Серед них фізики Валентина Грушко, Володимир Бурак, Світлана 
Глубенок, математики Людмила Дзигіна, Тетяна Крамаренко, Олена 
Слєпченко, біологи Людмила Жукова, Наталія Шепетуха, учитель 
української мови і літератури, член Спілки письменників України Віктор 
Гриценко та ін.  

Крім того, через систему спецкурсів, таких як “Екологія”, 
“Медицина”, “Основи наукових досліджень”, Кінематика”, 
“Комбінаторика”, “Загальна біологія”, “Європейський вибір України”, 
“Археологія”, “Краєзнавство” тощо та наукового керівництва 
учнівськими дослідницькими роботами у творчу орбіту Жовтневого 
ліцею на договірних засадах залучені науковці Українського НДІ 
промислової медицини та міського генетичного центру пренатальної 
медицини, Криворізького ботанічного саду НАН України, професорсько-
викладацький корпус Криворізького педагогічного та технічного 
університетів, Дніпропетровського та Запорізького, Одеського 
медичного університету, Дніпропетровської медакадемії, наукові 
співробітники музеїв, керівники гуртків Жовтневої станції юних 
натуралістів тощо. Жовтневий ліцей м. Кривого Рогу уже багато років є 
експериментальним майданчиком Інституту українознавства, 
розробляючи тему впровадження національної освіти у викладанні як 
гуманітарних, так і математичних, природничих дисциплін, а його 
директор академік Петро Кононенко не раз виступав з лекціями на цю 
тему перед ліцеїстами. Учасниками “круглих столів” у Жовтневому ліцеї 
були філософи Сергій Кримський, Ада та Ігор Бичко, відомі політики, 
літератори. Таким чином, у творчій співпраці навколо інтересів педагога 
і учнів утворюються певні мікрогрупи наукового, практичного, 
мистецького спрямування, які створюють загальну атмосферу закладу, 
роблять його лабораторією, де реалізуються всі творчі плани. Жовтневий 
ліцей – єдиний у місті багатопрофільний навчальний заклад, який , 
враховуючи інтереси учнів та їхніх батьків, потреби суспільства, 
розширює мережу профільної освіти. Сьогодні на трьох його 
факультетах у ліцеїстів є можливість опановувати інформатико-
математичний, інформатико-фізичний, хіміко-біологічний, хіміко-
математичний, історико-правознавчий, економічний та філологічний 
профілі.  

Тож закономірно, що Жовтневий ліцей входить нині до десятки 
кращих навчальних закладів області, веде співробітництво з нещодавно 
відкритою при міському педуніверситеті Криворізькою філією Інституту 
українознавства, тісно співпрацює з Гуманітарним ліцеєм при 
Київському національному універстиеті імені Тараса Шевченка, є 
членом міжнародного педагогічного “Партнер-клубу”. Свого часу він 
став засновником спочатку міських, а згодом обласних літературних 
читань, темою яких була творчість Григорія Сковороди, Тараса 



 
Україна – освіта 

 

 397

Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Володимира Винниченка, 
Володимира Сосюри, а також тема” Антигерой нашого часу”, міських 
історичних та правознавчих читань, що присвячуються розвитку 
українського державотворення. На базі Жовтневого ліцею щорічно 
проводиться міський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт з 
математики, фізики, інформатики, міська конференція з біоетики, 
порубіжної науки, яка змушує розглядати взаємодію людини з живою та 
неживою природою та їх взаємний вплив з етичних позицій. Жовтневий 
ліцей є опорним майданчиком, регіональним центром 
Дніпропетровського відділення Малої академії наук (МАН) з фізики, 
математики, інформатики, історії, права, краєзнавства, географії, 
української літератури. Саме ліцеїсти Жовтневого ліцею першими 
розпочали гру “Дебати” і “заразили” нею все місто, бо настала пора 
причислити до категорії першочергових людських потреб потребу в 
якісному спілкуванні, умінні висловлювати та належно аргументувати 
свою думку й уважно та шанобливо вислуховувати чужу. Наші 
вихованці щорічно беруть участь в археологічних експедиціях на острові 
Хортиця, що їх організовує і проводить відділення археології 
Запорізького держуніверситету, в екологічних експедиціях, метою яких є 
спостереження за рельєфними зрушеннями внаслідок техногенної 
діяльності людини, опис рослинного і тваринного світу, нерідко 
зникаючого. Зібрані матеріали й лягають в основу учнівських наукових 
робіт. Прикметно й те, що учні нерідко коло своїх наукових захоплень 
виводять за рамки обраного факультету. Так, свого часу гуманітарій 
Михайло Одінцов став переможцем телегри, організованої для 
старшокласників «LG-Еврика”, а учениця фізико-математичного 
факультету Наталя Ісаєва перемогла в олімпіаді, організованій шеффер-
гімназією (Німеччина) як знавець творчості Генріха Бьолля та мала 
стажування в гімназії з німецької мови. Свою ж життєву кар’єру дівчина 
пов’язала з економікою, яку вивчала в Києво-Могилянській академії. 
Таким чином ліцей, слідуючи обраним шляхом, дає можливість молодій 
людині відкрити в собі різнобічні обдарування. Скажу й таке: в 
ліцейському театрі залюбки грають, пробують свої режисерські сили 
ліцеїсти всіх факультетів, як і в роботі кореспондентів ліцейської газети 
«ЛіГа». Тому на традиційному щорічному святі «Яскрава особистість 
Жовтневого ліцею» щоразу більше номінацій, у яких відзначаються  
навчальні, наукові, інтелектуальні, творчі, спортивні та інші перемоги 
наших вихованців та їхніх педагогів.    

Узагальнюючи досвід Жовтневого ліцею, можу з упевненістю 
сказати сьогодні, що обрана нами модель школи-родини виявилася 
життєздатною, концепція національного виховання спрацювала і дала 
прогнозований результат. Жовтневий ліцей став не тільки одним із 
престижних навчальних закладів нашого міста, а й утвердився як 
соціокультурний центр. Нас тішить не стільки те, що упродовж останніх 
семи років Жовтневий ліцей безумовний лідер у Кривому Розі за 
кількістю перемог, здобутих на учнівських олімпіадах від районного до 
Всеукраїнського і міжнародного рівня, що 92% наших випускників 
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щорічно блискуче вступають  до вузів, скільки те, що наші вихованці в 
майбутньому – це на 100%  у всіх відношеннях реалізовані особистості. 
Це – свідомі громадяни своєї Вітчизни, які, ставши дорослими людьми, 
спрямовують свій інтелектуальний, духовний потенціал на розвиток 
України, на її благо. Саме ліцей навчив їх мистецтва жити, тобто 
оволодівати вмінням і майстерністю у творчій побудові свого життя, що 
базується на глибокому знанні, розвиненій самосвідомості, володінні 
технологією програмування, конструювання і здійснення життя як 
індивідуального життєвого проекту. 
 
 
 

Поручинський П.А. (Кривий Ріг) 
 

РОЗБУДОВУЮЧИ ОСВІТУ – 
ВИХОВУЄМО ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ 

 
У статті досліджуються проблеми інноваційного розвитку в 

Україні на прикладі творчих напрацювань вчителів Криворізького 
Центрально-Міського ліцею. Автор переконаний, що педагогічна 
освітня парадигма ліцею, основа діяльності якої передбачає створення 
оптимальних умов освіти й національного виховання ліцеїста засобами 
українознавства, буде поповнюватися й розширюватися за рахунок 
запровадження нових напрямів. 

 
В умовах розбудови української державності надзвичайно важливого 

значення набуває інноваційний розвиток освіти. Центрально-Міський 
ліцей міста Кривого Рогу як інноваційний заклад, є важливою складовою 
загальної середньої освіти міста і вбачає своє покликання у вирішенні 
найактуальніших завдань освіти сьогодення:  

модернізація навчання і виховання; 
перетворення навчально-виховного процесу на сферу 

самоутвердження молодої людини; 
поліпшення національного виховання учнів, що виявлятиметься в 

їхній життєвій позиції, готовності віддавати свої знання, силу, вміння 
справі розбудови незалежної України, утвердженні величі рідного 
народу, його місця серед цивілізованих європейських націй. 

Характерною тенденцією розвитку освіти в Криворізькому 
Центрально-Міському ліцеї є відмова від одноманітності, уніфікації і 
перехід на принципово нові, нестандартні шляхи. А однією з проблем 
навчально-виховного процесу в ліцеї є специфіка промислового регіону, 
у якому він знаходиться і яку можна означити кількома особливостями: 

багатонаціональністю населення, більшість якого російськомовне, що 
не може не впливати на життєдіяльність мовного середовища серед 
ліцеїстів; 
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для нас, жителів Кривого Рогу, також актуальним є збереження 
природного середовища, тому й освіта має передбачати розвиток 
екологічної культури ліцеїста; 

Хвиля національно-культурного відродження і створення незалежної 
держави зумовили підвищений інтерес до історії української нації, її 
культури й побуту. Саме тому науково-методичною радою 
Криворізького Центрально-Міського ліцею, з метою утвердження у 
свідомості підростаючого покоління національної ідеї, формування 
потреби в шануванні та примноженні матеріальних і духовних цінностей 
свого народу, розроблена модель особистісно-орієнтованого 
національного виховання. Така модель включає урочну та позаурочну 
діяльність закладу і направлена, з одного боку на виховання в ліцеїстів 
любові до рідного краю, свого народу, держави, відповідальності за їхнє 
майбутнє, а з іншого, – відкритість до сприйняття різноманітних культур 
світу, освоєння фундаментальних, духовних цінностей людства – 
гуманізму, свободи, справедливості, толерантності, культури, миру, 
національного примирення. В основу такої освітньої моделі покладено 
концептуальні засади «Стандарту навчально-інтегративного курсу 
«Українознавство» розроблені Інститутом українознавства МОН 
України, зокрема, його директором академіком П.П.Кононенком. 
Відповідно до цієї концепції одним із основних пріоритетних напрямів 
освітньої діяльності ліцею є українознавство, яке ми розглядаємо 
комплексно та інтегративно.  

Для реалізації цих пріоритетів перед ліцеєм ми запровадили у зміст 
ліцейської освіти курси, що успішно діють сьогодні: 

Українська держава – для учнів 7 класу; 
Українська культура – для учнів 8-9 класів; 
Українська нація – для учнів 10 класів; 
Україна і світ – для учнів 11 класів. 
Вбачаючи особливу роль ліцею в освіті і вихованні творчо 

обдарованої молоді, ставимо за мету виховання майбутньої національно-
свідомої еліти України, успішної молодої людини. Тому для реалізації 
цієї проблеми запроваджено вивчення курсів «Практичне право», 
«Людина і суспільство», «Європейський вибір України», «Людина і 
світ», «Громадянське право». Завдання педагогічного колективу надати 
українознавчого змісту всьому навчальному процесу, вивчати його на 
інтегративній основі таких предметів як українська мова і література, 
історія, зарубіжна література та музика і художня культура. 

На сьогодні в ліцеї вже створено цікавий досвід у здійсненні 
національного виховання учнів засобами українознавства, 
народознавства, краєзнавства та екологічної освіти. 

Вчителі кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін з метою 
гуманізації освіти і ліцейського життя, формування громадянської 
свідомості молоді розробили проект, пов’язаний з тематикою літератури 
рідного краю для всіх паралелей 7-11 класів. Основними складовими 
такого проекту є наступні теми: 

«Кобзарі Криворіжжя» – для 7 кл. 
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«А спомини дають мені натхнення» (за сторінками творів 
Г.Стеценко) – для 8 кл. 

«Шевченко і Дніпропетровщина» – для 9 кл. 
І. Хоменко. Поема «Богдан Хмельницький» – для 10 кл. 
В.Михайличенко. «З когорти патріотів-шістдесятників» – для 11 кл. 
Цікавими є пошуково-проектні роботи вчителів історії та ліцеїстів за 

темами «Остарбайтери Криворіжжя», «Голокост і Кривий Ріг», «Міграції 
на Криворіжжі», «Династія медиків в роки війни у вирії жорстоких 
випробувань» (на прикладі Криворізької сім’ї Мишалових).  

Почуття гордості за Україну, її важке минуле, вчителі гуманітарії 
формують під час ознайомлення дітей з історією, культурою та 
творчістю видатних майстрів слова та політичних діячів, таких як Тараса 
Шевченка, Івана Франка, Лесі Українки, Дмитра Яворницького, 
Михайла Грушевського, Василя Стуса.  

Особливу роль ліцею також вбачаю в поглиблені вивчення рідної 
мови її пропаганди серед населення, як найбільшої цінності нації, адже 
саме вона є шляхом до консолідації українського суспільства і прогресу 
держави. Але відсутність наукових розробок варіативних програм, 
особливо підручників, належної кількості довідкової літератури, 
методичних посібників, інноваційного оснащення для впровадження в 
практику навчання рідної мови сучасних освітніх технологій гальмують 
повну реалізацію навчально-виховних завдань ліцейського курсу 
вивчення рідної мови. Саме тому вчителі української мови і літератури 
ліцею започаткували роботу літературної студії «Струни серця», 
діяльність якої спрямована на пошук творчих обдарувань серед ліцеїстів 
і розвиток їхніх літературних і мовних навичок. Робота цієї студії є 
першою сходинкою по підготовці до участі учнів у районному конкурсі 
«Струни серця», міському конкурсі «Проба пера», обласному 
літературному конкурсі-віче «Собори наших душ».  

Прищеплюючи ліцеїстам любов до України, вчителі одночасно 
виробляють у них терпиме ставлення та повагу до обрядів, мови, 
культури інших народів. Тому паралельно з українськими творами на 
конкурс учні готують власні твори не лише українською, а й російською 
та англійською мовами. Частими гостями літературної студії є 
криворізькі письменники А.Дюка і А.Липицький, які не тільки читають 
власні твори і презентують свої збірки, а також сприяють друкуванню 
дитячих творів у Криворізькому літературному альманасі «Саксагань». 

Домінантою в діяльності суспільно-гуманітарної кафедри є 
проведення загальноліцейських, районних і міських круглих столів, 
читацьких конференцій до визначних дат письменників. Серед них такі: 
«Взяли вони в життя шляхи колючі» (до ювілею П.Грабовського та 
О.Довженка), «І.Франко – письменник, людина, громадський діяч», «Ми 
чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», «Ідеал людини в сучасній 
українській літературі». 

Наступним етапом освітнього розвитку ліцею за допомогою  
українознавства є співпраця вчителів історії, правознавства та 
українознавства з Асоціацією викладачів історії «Нова доба». Методичні 
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рекомендації, розроблені викладачами Асоціації, ефективно 
використовують вчителі на уроках суспільно-гуманітарного циклу, при 
виконанні науково-дослідницьких і пошукових учнівських проектів, а 
також під час підготовки ліцеїстів до участі у правознавчих та 
історичних дебатах, Всеукраїнському конкурсі «Слідами історії». Така 
діяльність учителів ліцею сприяє підвищенню рівня знань з української 
історичної та громадянської освіти серед учнів та їхніх батьків, 
допомагає у вихованні патріота та формуванні усвідомлення себе 
українцями, громадянами своєї держави. 

Ще одним кроком на шляху подальшого розвитку українознавчого 
напряму ліцею є переформатування позакласної роботи. Створена 
виховна система нашого навчального закладу являє собою такий спосіб 
життя учнівського колективу, який дає змогу навчити молоду людину 
жити і діяти серед цивілізованих людей на користь собі та іншим. 
Головна увага при цьому приділяється патріотичному вихованню, 
формуванню в ліцеїстів правової і громадянської свідомості, духовного 
багатства, тому в позакласній діяльності зміст національного виховання 
ліцеїстів визначає тріада: громадянин – патріот – українець. Стало вже 
доброю традицією проведення в листопаді Дня української писемності. І 
Криворізький Центрально-Міський ліцей був одним із перших, хто 
відродив і вшанував тернистий шлях української мови. В системі 
проводяться такі заходи як, «Свято Покрови – свято українського 
козацтва», конкурси козацьких, чумацьких та історичних пісень, 
диспути, дискусії, соціальні дебати та ринги. Мета таких заходів – 
пробудження інтересу в учнів до суспільного життя, потреби бути 
активним учасником громадських акцій та рингів, розвиток ініціативи та 
самовпевненості.  

Однією з форм роботи національного виховання є щорічна 
презентація колективних творчих проектів виконаних класними 
громадами. Серед них такі, як «Святе те слово – рідна мова», «Краса 
землі рідного Криворіжжя», «Родинне дерево – моя історія», «Видатні 
письменники Криворіжжя». Важливо зазначити, що кожного року в 
жовтні до Дня створення ООН в ліцеї проводиться фестиваль «По 
країнах і континентах». Цього року він був присвячений 15-й річниці 
незалежності України і на ньому класні колективи 8-11 класів 
представляли обряди, традиції, пісні, одяг, вишивки, страви різних 
регіонів нашої країни у вигляді пошукових, дослідницьких і наукових 
проектів.  

Нагальним на сучасному етапі освіти і виховання молоді є подолання 
морально-духовної кризи. Ми вбачаємо роль ліцею в її розв’язанні перш 
за все в тому, що він повинен стати осередком духовності та морального 
становлення майбутньої нації. Кожна дитина, на наш погляд, має 
починати свій життєвий шлях із знань про своїх дідів і прадідів, 
збереження духовних надбань свого роду, народу та шанобливого 
ставлення до своєї історії. Тому намагаємось утвердити філософію 
П.Кононенка, змістом якої є єдність «родина – дитина (людина) – 
Україна, світ». Особливу увагу приділяємо і вихованню батьківської 
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спільноти, намагаємось перетворити батьків дітей із пасивних 
спостерігачів на активних учасників навчально-виховного процесу. 

Класні керівники разом з учителями-предметниками та психологом 
ліцею намагаються виявляти інтереси і вподобання кожної сім’ї, 
організовувати спільне дозвілля батьків і дітей, забезпечувати 
спадкоємність поколінь, відроджувати звичаї сім’ї і народу. Тут все має 
велике значення: роботи учнів, як підсумок великого пошуку в створенні 
генеалогічного дерева сім’ї; родинні свята; виставки «Світ сімейних 
захоплень»; сумісні з батьками туристичні походи клубу вихідного дня, 
а також вечори відпочинку «В колі сімейних професій», «Так жили і 
працювали мої бабуся та дідусь», «Реліквії нашої сім’ї». На засіданнях 
батьківського всеобучу класні керівники проводять семінари з питань 
виховання в дитини почуття гордості за свою родину, любові до рідної 
мови, поваги до старших, зустрічі за круглим столом та сімейні 
погостини.  

Почуття гордості за Україну формуємо також шляхом організації 
екскурсійних маршрутів разом з батьками. Тільки минулого року класні 
колективи побували на екскурсіях та в туристичних походах у Києві, 
Львові, Закарпатті, Яремчі, Криму, Умані у Софійському парку. 

Учнів ліцею згуртовує незалежне ліцейське об’єднання «Промінь», 
яке є організаційним та координаційним органом учнівського 
самоврядування. Воно сприяє максимальному розвитку самодостатньої 
особистості, створює умови, щоб кожен учень міг висловити свій погляд 
і позицію щодо вирішення тих чи інших завдань, умів відстояти власну 
точку зору й реалізувати запропоновану ним ідею. Діяльність цього 
об’єднання передбачає глибоке розуміння вихованцями демократії, 
свободи і формує прагнення до колективної діяльності, а також дає 
змогу розглядати колектив дорослих і дітей як єдине ціле, як соціальну 
систему відносин. Члени ліцейського об’єднання «Промінь» щорічно 
готують ліцейські свята «Посвята в ліцеїсти», коли до лав ліцейської 
громади приймають восьмикласників та «Ліцеїст Року», на якому 
традиційно відзначають і вшановують кращі ліцеїстів в 10 номінаціях – 
«Надія ліцею», «Творча особистість», «Майбутнє нації», «Перлина 
ліцею» і т. д. Робота ліцейського учнівського об’єднання визнана однією 
з найкращих на міському конкурсі учнівського самоврядування і наш 
досвід презентувався на Криворізькому телебаченні.  

З метою формування майбутніх лідерів української нації, 
організаторів суспільного життя та розвитку, комунікативних здібностей 
ліцеїстів у ліцеї створений і успішно діє молодіжний клуб «Лідер». 
Основними формами його роботи є дебати, тренінги, диспути з розвитку, 
саморозвитку, пізнанню себе та оточуючих тобто підготовці учнів до 
життя і виховання активної життєвої позиції. 

З метою залучення ліцеїстів до світової культури і загальнолюдських 
цінностей, а також вивчення народних традицій і культури, виявлення 
талантів та здібностей учнів у ліцеї проводимо фестивалі дитячої 
творчості, що передбачають збагачення духовного світу дитини. Серед 
них такі: «Наповни музикою серце», «Кришталевий черевичок», 
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«Театральна маска». Надзвичайною популярністю серед ліцеїстів 
користуються конкурсні програми «Україночка», «Міс ліцею», «Містер 
ліцею», лицарські і козацькі турніри.  

Впевнений, що педагогічна освітня парадигма ліцею, основа 
діяльності якої передбачає створення оптимальних умов для освіти й 
національного виховання ліцеїста засобами українознавства, буде 
поповнюватися й розширюватися за рахунок запровадження інших 
напрямів. Насамперед таких, що сприятимуть суспільно-гуманістичним, 
культурологічним і світоглядно-філософським поглядам майбутньої 
особистості України. 

 
 
 

Хабло Є.В. (Кривий Ріг) 
 

МІСЦЕ КРИВОРІЗЬКОЇ  
ЦЕНТРАЛЬНО-МІСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ  

В СУСПІЛЬНО-ГУМАНІТАРНОМУ РОЗВИТКУ  
ТА ВИХОВАННІ  УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ  

В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОСТОРІ КРИВОРІЖЖЯ 
 

У статті досліджується місце Криворізької Центрально-Міської 
гімназії в суспільно-гуманітарному розвитку та вихованні учнівської 
молоді в навчальному просторі Криворіжжя. Автор переконаний, що 
виховання учнів – справа не одного дня. Вона потребує від нас, багато 
зусиль, часу та самовідданості. Але в наслідку нас чекає винагорода – 
активна життєва позиція, стійкі гуманістичні переконання наших 
вихованців. 

 
На етапі інтеграції України в європейські економічні, політичні і 

культурні структури першочергового значення набуває питання 
виховання особистості, здатної успішно реалізувати процес 
співробітництва України з Європою та всім світом. Однією з 
найважливіших умов ефективного розв'язання цього завдання є 
необхідність озброєння майбутнього професіонала будь-якої галузі 
навичками і вмінням спілкування іноземною мовою. 

Мета викладання іноземних мов у системі гімназійної освіти – не 
лише навчання правильної англійської чи німецької вимови, а й 
виховання свідомого українця, гідного своєї історії, багатющої 
літературної та загальнокультурної спадщини, людини, здатної до життя 
в інноваційному суспільстві. На нашу думку, така інноваційна 
особистість має прагнути гідного ствердження і визнання в сучасному 
світі і насамперед у рідній країні. 

Проте не слід забувати, що навчання іноземних мов у середній школі 
це розвиток особистості школяра, готового до міжкультурного 
спілкування.  
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Зараз як ніколи міжнародний вплив в освіті є важливим. Ринок праці, 
у якому конкуруватимуть сьогоднішні учні, стає все більш міжнародним. 
Отже, освіта має підготувати молодь до світу, що постійно змінюється. 

Досвід Криворізької Центрально-Міської гімназії у підготовці дітей 
до такого міжкультурного спілкування унікальний. Адже у навчальному 
закладі, окрім української, викладаються ще й англійська, німецька та 
російська мови. Причому всі чотири мови діти засвоюють із першого 
року навчання в гімназії. Звичайно, процеси викладання і засвоєння 
чотирьох мов є складними і водночас цікавими. 

Зауважимо, що мови, які викладаються, мають абсолютно 
різнозначний статус у гімназії. Звісно, інтереси у дітей різні, і світ їхніх 
захоплень надзвичайно широкий. Комусь більше подобається 
англійська, хтось віддає перевагу німецькій, інші пишуть прекрасні 
поетичні твори українською. І коли батьки наших п’ятикласників із 
сумнівом та навіть деяким побоюванням у голосі запитують: „Чи не 
ускладнюємо ми життя їхнім дітям, пропонуючи вивчати обов’язкові 
чотири мови і з них дві іноземні?” – ми відповідаємо: „Ні!” Про користь 
нашої роботи свідчать і високі результати предметних олімпіад, і 
захищені на конкурсах різного рівня учнівські наукові дослідження, і 
чудові поетичні переклади творів класиків англійської та німецької 
літератури. А головне – це вміння гімназистів знаходити спільну мову 
безпосередньо з носіями мови. Уже стало традицією на кафедрі 
іноземних мов нашої гімназії запрошувати до спілкування іноземців: 
представників Корпусу миру США в Україні, делегації німецьких 
підлітків, які у себе в Германії вивчають українську та російську. Такі 
зустрічі не лише розширюють уявлення про світ гімназистів, а й дають 
упевненість у своїх силах: “Я можу говорити іноземною”, “Я розумію 
інших, і мене також добре розуміє співрозмовник”.  

Криворізька Центрально-Міська гімназія справедливо вважається 
міським осередком полілінгвістичної та полікультурної освіти, оскільки 
багато уваги у гімназії приділяється таким дисциплінам як 
„Українознавство”, „Країнознавство Британії та США”, „Країнознавство 
Німеччини”. Такі навчальні курси дають гімназистам ґрунтовну мовну, 
країнознавчу та народознавчу підготовку, а одержані знання 
допомагають у подальшому становленні всебічно розвиненої 
конкурентоспроможної особистості.  

Науково-дослідницька діяльність – вища форма самоосвітньої 
діяльності учня. У навчальних закладах, що працюють із обдарованою 
молоддю, до яких належить Криворізька Центрально-Міська гімназія, 
необхідність у науково-дослідницькій діяльності в учнів відчутна 
найбільше. Творчі роботи гімназистів стають основою для подальшої 
пошукової роботи в рамках МАН. Серед представлених робіт 
дослідження з етимології слів англійської, німецької та української мов, 
з теорії та практики літературного перекладу, фразеології. Кращі роботи 
щорічно видаються у вигляді збірок „Академія”, літературних 
альманахів, збірок літературних перекладів. Саме вони, в першу чергу, є 
рушійною силою, що спонукає учнівську молодь міста до творчості та 
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наукових пошуків і злетів. Ми пишаємось тим, що більшість гімназистів, 
які захищають лінгвістичні проекти, стають потім студентами 
філологічних відділень найпрестижніших ВНЗ держави, членами спілки 
письменників України, науковцями.  

Упродовж трьох років у Криворізькій Центрально-Міській гімназії 
діє двомовний (англо-німецький) дискусійний клуб. Більше ніж 150 
учнів відвідали заняття. Члени клубу удосконалюють навички усного 
мовлення, беруть участь у ряді міжнародних проектів, діляться 
здобутками з учнівською молоддю та педагогічною громадськістю 
Дніпропетровщини, ініціюють і проводять Дні Європи у районі. Такий 
обмін досвідом дає можливість, по-перше, трансформувати гімназійну 
спільноту в школу відкритого суспільства, по-друге, побачити 
результати власної праці очима колег-педагогів.  

Останнім часом в Україні активно обговорюються питання 
компетентнісного підходу в освіті. До ключових компетентностей 
людини належить громадянська компетентність. Вона складається з 
сукупності знань, умінь, навичок, переживань, переконань, що 
допомагають особі усвідомити своє місце в суспільстві, свою 
відповідальність перед співвітчизниками, батьківщиною та державою. 
Справжній громадянин здатен активно, відповідально й ефективно 
реалізовувати громадянські права й обов’язки з метою розвитку 
демократичного суспільства. 

Криворізька Центрально-Міська гімназія є не тільки освітньо-
методичним центром, а й осередком політичного формування свідомості 
майбутнього громадянина України. Формування громадянської 
компетентності учнівської молоді відбувається через систему суспільно-
правового виховання, що реалізується як в урочній, так і в позаурочній 
діяльності. Однією з форм позаурочної діяльності, що вийшла за межі 
гімназії, є міський суспільно-політичний клуб «Діалог», заснований 
кафедрою історії та правознавства в 2001 р. 

Це незалежна, добровільна громадська організація, що об’єднує 
учнівську молодь м. Кривого Рогу . 

Вищим органом клубу є Рада, до складу якої входять учні 10-11 
класів шкіл міста та вчителі суспільних дисциплін. Напрямки роботи 
такі: правовий; історико-політичний; українознавчий; екологічний; 
культурно-освітній. 

Мета і завдання діяльності клубу полягають у вихованні учнів у дусі 
громадянської освіти. Основними формами роботи є семінари, диспути, 
дискусії, конкурси, вікторини, круглі столи, зустрічі з політиками тощо. 

Аналізуючи досить тривалу діяльність клубу, можна без сумніву 
сказати, що клуб «Діалог» відіграє надзвичайну роль у становленні 
особистості, а саме: 

розвиває критичне мислення, виробляє вміння аналізувати, виявляти 
сильні чи слабкі сторони тієї чи іншої тези, обирати оптимальне 
рішення, давати оцінку фактам і поєднувати їх у тенденцію, оцінювати 
наслідки і результати дій з погляду їх ефективності, бачити перспективу, 
зіставляти, порівнювати альтернативні варіанти досягнення мети; 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІІ 
 

 406

розвиває структурне мислення, виховує вміння організувати процес 
мислення, структурно викладати свої думки, будувати логічні схеми та 
конструкції і виявляти в них суперечності; 

розвиває риторичні навички; 
сприяє накопиченню нових знань і розвитку інформаційних вмінь. 

Спонукає до актуалізації набутих знань і умінь, що є метою 
розвивального навчання; 

розвиває уміння працювати з людьми, бути толерантним до 
протилежних думок, вислуховувати та розуміти контраргументи, 
виховує повагу до людей, розуміння унікальності кожної особистості; 

розвиває вміння бути лідером і йти за лідером, даючи повноту 
розуміння певного статусу особи в суспільстві через відчуття 
найсуттєвіших суперечностей. 

Дискусії на актуальні правові та історичні теми проходять у жвавій 
атмосфері, адже кожен вважає свою точку зору оптимальною і 
намагається її відстояти. Аналізуючи проблему «Стан мовного 
законодавства в Україні», наші учні і гості з інших ліцеїв, гімназій, 
загальноосвітніх шкіл міста звернули увагу на необхідність дотримання 
конституційних норм, що гарантують рівність прав і свобод громадян 
України незалежно від мовної ознаки, всебічний розвиток і 
функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя, 
вільний розвиток, використання і захист російської та інших мов 
національних меншин. 

Конкурс-захист передвиборних програм «Якби я був кандидатом у 
народні депутати України», який проходив напередодні виборів до 
Верховної Ради України в студії Криворізького телецентру, показав 
велику зацікавленість учнівської молоді міста соціально-економічними 
та політичними питаннями розвитку українського суспільства. 

Засідання з теми «Чи актуальні проблеми дискримінації та 
нерівності для України?» дало можливість молоді прийти до висновку: 
прямої дискримінації в Україні немає, хоча існують випадки непрямої 
дискримінації за ознаками етичної належності, мови, релігії тощо. 

Питання «Державотворення в Україні на сучасному етапі» 
викликало багато суперечок із приводу актуальності політичної реформи 
в Україні, змін у розстановці політичних сил напередодні 
президентських виборів. 

У 2004-2005 навч. році представники учнівської молоді нашого міста 
звернулися до теми «Толерантність та її межі». Обговорювалися 
питання механізму виникнення й поширення стереотипів та забобонів у 
суспільстві, стереотипи українців та щодо українців, реальності захисту 
від дискримінації в сучасному світі, шляхів формування толерантності 
між людьми та її межі. Засідання було проведено в рамках обласного 
науково-практичного семінару «Методичні аспекти впровадження 
громадянської освіти в школах області». 

Минулого навчального року відбулося засідання з теми «Громадянин 
і влада». Дискусія велася з дуже актуальних, особливо напередодні 
парламентських виборів, питань: «Наскільки «далекою» чи «близькою» є 
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влада до людини в Україні?», «Бути громадянином – це означає: 
співпрацювати з владою чи її критикувати?», «Громадянський обов'язок: 
турбота про себе, про власну сім'ю чи пріоритет суспільних інтересів?» 

Плануємо провести засідання з теми «Законодавча влада в 
демократичному суспільстві». В умовах реалізації конституційної 
реформи  вбачається актуальним розгляд питань про сучасні типи та 
види парламентів, досягнення України на шляху парламентаризму  та 
проблеми, що  існують на цьому шляху. 

Питання, які виносилися на обговорення в історико-політичний 
секції, є дискусійними сьогодні в наукових і політичних колах України. 
Це і роль ОУН і УПА в Другій світовій війні, і проблеми боротьби з 
тероризмом у сучасному світі, і вплив розпаду СРСР на соціально-
економічне становище в сьогоденній Україні тощо. Найцікавішими були 
засідання клубу, присвячені 60-й річниці Великої Перемоги, на якому 
учні дискутували з проблем колобораціонізму, ціни Перемоги, 
винуватців розв’язання Другої світової війни, а також круглий стіл 
«Розпад СРСР – історична закономірність чи політичний авантюризм». 
Вихованню національної свідомості сприяли обговорення таких питань 
як причини розпаду СРСР з представниками сучасних політичних партій 
Кривого Рогу.  

Діяльність клубу «Діалог» триває, його засідання відвідує все більше 
школярів та науковців нашого міста. Така форма позаурочної діяльності, 
на нашу думку, дає можливість не тільки формувати громадянську 
активність учнівської молоді, а й посилити роботу з виховання поваги до 
прав і основних свобод людини, сприяти ідеям гуманізму і демократії, 
демократизму і взаєморозумінню на основі особистого усвідомлення 
досвіду історії. 

Отже, виховання учнів – справа не одного дня. Вона потребує від нас 
багато зусиль, часу та самовідданості. Але в наслідку нас чекає 
винагорода – активна життєва позиція, стійкі гуманістичні переконання 
наших вихованців. 

В її основі лежить дискусія, мовна суперечка, проте незвичайна, а 
формалізована, тобто така, які відбувається за наперед визначеними 
правилами. Це змагання опонентів, що обстоюють протилежні думки та 
намагаються переконати в правильності своєї позиції. 
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Коваленко О.М. (Київ) 

 
ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ 
ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ ЧЕРЕЗ ПІЗНАННЯ  

КОРЕНІВ СВОЇХ ПРЕДКІВ 
(З досвіду національного виховання в середній  

загальноосвітній школі № 273  
Голосіївського району м. Києва) 

 
У статті досліджується формування національної самосвідомості 

підростаючого покоління через пізнання коренів своїх предків. Автор 
переконаний, що механізми формування національної свідомості на рівні 
кожної особистості досить складні, індивідуальні, але мають загальні 
закономірності і базуються на системі національних цінностей. 

 
Як оцінити стан духовності в українському суспільстві? Це стан 

кризи, що не є абсолютно негативним. Як кожен об’єктивний історико-
культурний еволюційний процес, він веде в кінцевому результаті до 
гармонійного розвитку суспільства. 

Подолання кризових явищ у духовному житті – не швидкоплинний 
процес. На думку науковців, “починати його потрібно з конструювання і 
реалізації національної ідеї, як одного з головних об’єднуючих чинників, 
що має згуртувати суспільство і надати йому нового духовного виміру з 
сучасними цивілізаційними пріоритетами”. 

В освітянському полі реалізація національної ідеї відбувається через 
систему національного виховання, головним завданням якого є 
формування національної свідомості, національних світоглядних 
позицій, ідей, поглядів, переконань на основі цінностей вітчизняної та 
світової культури.  

Проблем на цьому шляху немало, адже на формування національної 
свідомості  впливають політичні, економічні, соціальні, інституційні і 
власне духовні чинники. 

Можна розпочати перелік проблем, що є вирішальними факторами 
духовного стану суспільства: економічні кризові явища, реформаторські 
курси різних урядів, недостатнє фінансування освіти, науки, культури, 
соціальні проблеми (алкоголізм, наркоманія, СНІД, загальний стан 
здоров’я нації), безконтрольний вплив масової культури на свідомість та 
систему цінностей підростаючого покоління, проте переліком проблеми 
не вирішуються....  

Плануючи виховну роботу в нашій школі ми вже впродовж багатьох 
років надаємо перевагу і вибираємо як пріоритетний напрям – це 
національне виховання. Виховання на основі вивчення історії рідного 
краю, традицій, обрядів та культури українського народу сприяє 
розвитку національної свідомості та патріотизму. 

Одвічне прагнення українського народу до збереження своєї 
національної унікальності, неповторності реалізується через повагу до 
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рідної мови, літератури. З першого року існування нашої школи (1988) 
започатковано поетичну збірку “Натхнення”, у якій зібрано поезії 
вчителів школи, учнів та їхніх батьків. Її авторами сьогодні є члени 
літературного  гуртка “Джерельце” (керівник – учитель української мови 
та літератури Лисенко Н.І.). Поетичні традиції наших учнів знайшли 
визнання у районних  та міських конкурсах. Учні молодшого шкільного 
віку щорічно беруть участь у конкурсі знавців української мови ім. 
П.Яцика. 

З 1991 р. у нашій школі діти вивчають українознавство в 5-11 класах, 
а з 2002 р. у 1-11 класах (1 год. на тиждень). Як навчальний предмет 
українознавство поглиблює знання про Україну, як методологія – 
формує світогляд учнів. Досвід  роботи школи з українознавства був 
представлений на районному та міському семінарі вчителів 
українознавства (листопад 2005 року). 

Глибокі знання історії України та рідного краю – міста Києва, 
виховують в учнів свідомі патріотичні почуття, гордість за український  
народ, його  героїчне історичне минуле. Неформальному оволодінню 
такими знаннями на уроках історії сприяють інноваційні та інтерактивні 
методи викладання предмета, а в позаурочний час – розробка і 
виконання історико-краєзнавчих проектів “Знай і люби свій Київ” 
(шкільний проект) та “Історія міст і сіл України” (проект Київського 
міського туристичного центру). До участі в проектах залучені учні, 
батьки, вчителі, представники громадських організацій. 

З поваги до державної, національної, народної символіки народилась 
і існує вже багато років шкільна  символіка та  символіка класів – це 
загальний об’єднуючий символ колективу, що бере своє коріння від 
гербів та історії наших предків. Вона використовується у виховних 
заходах та різнорівневій шкільній пресі: шкільній газеті “Жуків острів”, 
інформаційних листках (“прес-центрах”) кожного класу. 

Оскільки кожна школа неповторна, має свій власний колорит, то ми 
створили систему шкільних традицій, у яких враховано народний 
календар, фольклор, національну культуру, народну естетику. Серед них 
– фестиваль “Родовід”. Це демонстрація найкращих сімейних традицій, 
оскільки родини мають корені з сільської місцевості різних регіонів 
України, то фестиваль родинно-побутової культури знайомить з 
етнографією Київщини, Черкащини, Чернігівщини, Закарпаття, він 
об’єднує школу і родину кожного учня, виражає повагу до сімейних 
захоплень, підтримує прояви творчості, що йдуть від покоління до 
покоління. Кожного року серед переможців шкільних, районних етапів 
конкурсу є співочі родини Костомах, Кононенків, Левицьких, мистецька 
родина Сперкач, Лозенко, поетична родина Слюсаренко тощо, майстри 
української вишивки – родини Пархоменко, Козак та ін. 

До найулюбленіших традицій відноситься спортивна гра 
“Козацькому роду нема переводу”, що існує з 1989 р. Вона є візитною 
карткою нашої школи, у ній поєднано спортивний азарт змагань, 
інтелектуальне випробування для ерудитів на знання  історичного 
минулого козацької доби та літературно-художнє представлення всіх 
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подій, що відбуваються у вигляді опису змагань – “бойового листка” 
кожного класу. Автором проекту цієї гри є вчитель фізичного виховання 
Рудиченко Е.Р. Гра відбувається щороку в травні серед мальовничої 
природи Жукового острова для учнів 1-4, 5-9 класів та їхніх батьків. 

Фестивалю художньої самодіяльності “Зірки, на сцену!” – 7 років. У 
ньому поєднано давню співочу культуру українського народу з щирим 
сьогоденним дитячим захопленням та виконанням. Його мета – 
залучення до культурної, художньо-естетичної діяльності кожного учня, 
збереження традицій народної пісні, танцю, театральної вистави, 
виявлення обдарованої, талановитої учнівської молоді. 

Традиційними стали для нас фольклорний ансамбль “Медуниці”, у 
якому співають учні різних вікових категорій вже 17 років, та зразковий 
ансамбль “Любисток”, у якому співають батьки наших учнів більше 20-
ти років. Керує обома ансамблями Левицька Н.В., лауреат премії ім. 
П.Чубинського. П’ять випускниць школи, учасниць ансамблю 
“Медуниці” співають у хорі Вірьовки. Ніна Вікторівна не тільки 
професійно вчить дітей співати, писати пісні, як робить це сама, а ще й 
залучає їх до проведення народних українських свят для мешканців 
мікрорайону: Свято Івана Купали, Калити, закликання весни, різдвяні та 
новорічні свята тощо. Концерти “Медуниць” та “Любистку” щороку з 
нетерпінням чекають у Глевахівській школі, що є нашим партнером і 
щирим другом багато років. Учасники ансамблю самі створюють свої 
українські національні костюми, сценічні декорації, відповідно до 
народних обрядів, майструють обереги з природного матеріалу. 

З метою збереження історичної пам’яті про своїх предків  та 
виховання на національних традиціях учнівської молоді, у школі 
створюється краєзнавчий музей. Це  результат багаторічної роботи 
школи, у ньому представлені елементи побуту, декоративно-
прикладного мистецтва, авторські роботи майстра української вишивки 
Козачок Р.В., роботи майстра народної іграшки Мацелли В.П., записано 
українські народні пісні у виконанні Козачок Р.В., які дійшли до нас з 
докозацької доби; зібрано матеріали про ветеранів Великої Вітчизняної 
війни, які мешкають на Корчуватому. 

Упродовж багатьох років школа цілеспрямовано працює над 
формуванням національної свідомості на основі вивчення коренів своїх 
предків. Механізми формування національної свідомості на рівні кожної 
особистості досить складні, індивідуальні, але мають загальні 
закономірності і базуються на створенні системи національних 
цінностей без національного фанатизму, з одного боку, іноземного 
копіювання та знецінення власного з іншого. 
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Данилевська О.В. (Кобижча) 

 
ЗАПАЛИТИ ВОГНИК ДУШІ 

(з досвіду творення школи-родини) 
 

У статті висвітлюється досвід педагогічного колективу 
Кобижчанської ЗОШ І-ІІ ступенів у с. Кобижчі Чернігівської області із 
впровадження українознавства в освітній процес. 

 
Українська національна школа утверджує відродження цінностей 

родини й її відповідальність за виховання дитини та заперечує шаблонні 
стосунки з школою і батьками, навколишнім середовищем. Тому для 
здійснення вчителями інноваційної діяльності по трансформації 
загальноосвітньої школи в українську національну водночас варіативну 
школу-родину було проведено значну підготовчу роботу з членами 
педколективу, батьками, учнями, громадськістю. Суть цієї роботи 
полягала в опануванні вчителями розумінням нової педагогіки, як 
педагогіки життєтворчості, спрямованої на плекання дитини, як суб’єкта 
життя, допомоги їй у пошуках смислу життя, його повноти і культури, 
пізнанні життя як результату життєздійснення. Ці ідеї були закладені 
в Плані творення школи-родини, розрахованому на 8 років; він 
складається з 4 етапів. Кожен з них має детально розроблені завдання 
для вирішення:  

І етап – діагностично-концептуальний; 
II етап – організаційно-прогнозуючий;  
III етап – формуючий;  
IV етап – узагальнюючий. 
Плануючи роботу психолого-педагогічного семінару, дискусійного 

клубу класних керівників „Джерело" обирали проблеми, які б найповніше 
розкривали суть національного виховання в ході творення школи-родини, 
як-от: „Школа-родина – школа життєтворчості, в якій реалізуються ідеї 
особистісно-зорієнтованої педагогіки”, „Національне виховання в сім’ї”, 
„Народні традиції та їх роль у національному вихованні дітей батьками”. 

Питання національного виховання були розглянуті на засіданні ради 
школи. Клуб „Родина” вивчав християнську етику й мораль. Заняття 
проводилися в різних формах. Ми прагнули змінити їх з традиційно-
інформаційних на організаційно-діяльнісні. Тому проводили тренінги, 
методичні експедиції, ділові ігри, де вчителі мають змогу оволодіти 
інноваційними педагогічними технологіями. З метою вирішення 
основного завдання інтегративного курсу українознавства ми підготували 
і провели педагогічні ради у формі педагогічної майстерні та педагогічної 
світлиці, де розглянули такі проблеми: „Використання українознавчого 
матеріалу у навчально-виховному процесі”, „Мій досвід формування 
духовності у дітей", „Розвиток і самореалізація особистості як 
громадянина України в умовах школи-родини”. 
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Готуючись до їх проведення, у школі було влаштовано виставки 
методичної літератури, матеріалів преси, статей про досвід роботи з 
даного питання. Також учителі підготували методичні розробки своїх 
перших напрацювань з проблеми, було відкрито виставку “Методичні 
розробки уроків та позакласних заходів з використанням 
українознавства” (період становлення школи-родини), випускали 
педагогічні стіннівки “Джерельна криниця”. До цих засідань вчителі 
підготували фрагменти уроків, рольові ігри, години спілкування, 
представлені як методичний калейдоскоп. 

Вчителі у виступах демонстрували різні аспекти своєї роботи в період 
творення школи-родини, побудови навчально-виховного процесу на 
українознавчій основі, як наприклад: 

1. Народна педагогіка в системі роботи вчителів початкових класів. 
2. Розвиток духовності учнів на уроках української мови і 

літератури. 
3. Українознавчий аспект у роботі вчителів математики. 
4. Українознавство – як одне з джерел активізації розумової 

діяльності на уроках біології. 
5. Використання українських народних ігор на уроках фізкультури. 
6. Українознавство в позакласній роботі. 
7. Народна пісня на уроках музики як засіб формування духовності 

у дітей. 
8. Скарбниця української духовності. 
Основною проблемою школи ми визначили формування національної 

свідомості через плекання української душі, кращих рис національного 
характеру в дітях. Вчителі працюють над реалізацією всіх аспектів цієї 
проблеми; кожен член педколективу обрав собі тему для дослідження, 
прагнучи реалізувати в своїй діяльності ту чи іншу основну ідею 
особистісно-зорієнтованої педагогіки. Так, учителі початкових класів 
Фещенко О.М., Захалявко Н.М. працюють над проектом “Крок за 
кроком”, який передбачає відбір перспективних педагогічних технологій, 
орієнтованих на засвоєння учнями цінностей особистості та якостей, 
необхідних їй у майбутньому. 

Данилевський В.А., Кубрак О.В. навчають дітей бачити і розуміти 
прекрасне в природі, мистецтві, у людині; через них плекають у дітях 
душу і серце. 

Кожен педагог, класні керівники шукають шляхи реалізації проблем 
школи, будуючи свою навчально-виховну діяльність на українознавчій 
основі. 

Щоб зберегти і передати нашим дітям кращі риси українців, ми 
вивчаємо традиції народної педагогіки, плекаємо в дітях працелюбство, 
людинолюбство. Цьому слугують створені в школі музеї історії села, 
хата-світлиця. Тут зібрані матеріали, пов’язані з рідним краєм. Тут 
проходять зустрічі “Моя школа – моя родина”, батьківські світлиці 
“Козацькому роду нема переводу”, родинні конкурси “Для менших 
братиків і сестричок”, “Навчили мама і бабуся, навчили тато з дідусем”. 
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Постійно вивчаємо культуру рідного краю. Працює факультатив 
“Етнографія і фольклор України” (його веде вчитель музики 
Данилевський В. А.). Уже зібрані перші розділи книги „Пісні нашого 
села”, що стали результатом роботи факультативу. 

У школі діти вивчають народні ремесла, які побутували в нашому 
селі. Навчаємо дівчаток вишивати, плести вироби з лози, виготовляти 
віники, працювати з деревом, виготовляти необхідні для дому речі,  
плести щітки з лісової трави. 

Зараз дівчатка збирають рецепти випікання хліба у нашому селі; 
готуємо збірку „Кобижчанський хліб”. Своїми секретами поділились 
майстрині Ромашко Г.І., Гурин В.І., Копоть Г.О. Запам’яталася всім 
зустріч у хаті-світлиці „Запашний та рум’яний, хліб смачний, нами 
бганий”. 

Протягом двох років вели спільну пошуково-дослідницьку 
експедицію „Витоки духовності українського народу”. З учнями нашої 
школи-родини працюють члени НВЦ „Животоки” з ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№ 252 м. Києва. На засіданні методичної ради нашої школи-родини 
нещодавно підвели підсумки спільної діяльності, знято два відеофільми 
про співпрацю. Автор програми з українознавства Якшина Т. О. веде в 
школі клуб „Родина", де діти і батьки вивчають християнську етику і 
мораль. 

Неодноразово члени нашого педколективу побували в ЗОШ І-ІІІ ст. 
№ 252 з метою вивчення їхніх напрацювань по трансформації в школу-
родину.  

Ми працюємо над реалізацією спільного проекту „Партнерство”. 
У нашій школі проводили роботу представники київської школи-

родини: Яресько Л.П. – директор, учителі початкових класів, заступник з 
виховної роботи тощо.  

Якшина Т.О взяла участь у роботі семінару заступників з виховної 
роботи шкіл району на базі нашої школи. Першими зернинами досвіду з 
проблем впровадження українознавства в навчально-виховний процес ми 
поділилися з педагогами ЗОШ І-ІІІ ст. №5 м. Ніжина, для яких провели 
семінар-практикум на базі нашої школи, згідно з угодою про співпрацю. 

На базі школи відбулися районні семінари вчителів музики та 
бібліотекарів шкіл району. Вчитель музики Данилевський В.А. провів 
відкрите заняття факультативу „Етнографія і фольклор України” на тему 
„Пісня – душа народу”, голова ради школи Якуб М.П. підготувала до 
семінару світлицю Шевченкового заповіту. Обидва заходи були 
побудовані на українознавчій основі. 

За час роботи над проблемою творення школи-родини як директор 
школи значної уваги надаю налагодженню співпраці з науковцями, з 
мудрими людьми нашої держави; забезпеченню зустрічей у школі з 
цікавими людьми. Постійно консультуюсь з науковими працівниками 
НДІ українознавства, його директором, академіком П.П. Кононенком. 
Детально і всебічно вивчаю досвід роботи ЗОШ І-ІІІ ст. № 252 м. Києва, 
ЗОШ І-ІІІ ст. м. Білої Церкви. Брала участь у роботі IX, X, XI, ХІІ, ХІІІ 
Міжнародних науково-практичних конференцій з проблем 
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українознавства. На запрошення Оргкомітету представляла матеріали з 
досвіду роботи школи на Х-ХІІІ конференції; виступала з доповідями на 
секціях конференцій. Оргкомітет надав подяку на адресу школи за 
представлені матеріали. 

У практичній діяльності по творенню школи-родини прагнемо 
спрямувати кожного вчителя на врахування основоположних принципів 
виховання Г. Ващенка, С. Русової, В. Сухомлинського. Виховний ідеал, 
що відповідає психічним та природним властивостям української 
людини, пронизує всю сучасну діяльність школи. Розроблено власне 
положення про школу-родину на основі Положення про загальноосвітній 
навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 14.06.2000 р. № 946, ще раз підкреслює всім своїм змістом, 
що „ освіта в школі-родині будується на принципах гуманізації і 
демократизації, в філософії українознавства, де поєднується в єдине ціле 
потреби суспільства й інтереси особистості, громадські запити і 
самореалізація дитини”. 

На базі школи проводяться семінари, де брали участь представники 
шкіл-партнерів м. Києва, м. Ніжина, Бобровицького району; діє опорна 
школа. В цьому році вона працює над проблемою “Українознавчі основи 
навчально-виховного процесу школи-родини як новітні технології 
творення української національної школи”. 

Трансформація загальноосвітньої школи в об’єкт нової генерації – 
українську національну школу-родину, побудова всієї діяльності на 
українознавчій основі – є одним з найважливіших завдань освіти XXI ст.  

Особливої ваги набуває пошуково-дослідницька робота учня. Велась 
робота по вивченню історії села, школи, вулиць; працювали пошуково-
дослідницькі експедиції. Результатом цієї роботи стало створення в 
школі хати-світлиці та музею історії села на основі зібраних матеріалів. 
Школа була відзначена Міністерством освіти і науки України Дипломом 
І ступеня за вагомий внесок у розбудову національної освіти, залучення 
дітей та молоді до глибокого вивчення надбань національної культурної 
спадщини. В 1991 р. було опрацьовано творчі наробки НДІ 
українознавства МОН України, очолюваного академіком 
П.П. Кононенком, Концепцію національної системи освіти, концепцію та 
програму-стандарт навчально-інтегративного курсу українознавства, 
школи нової генерації – школи-родини. 

Одна з авторів програми з українознавства, Якшина Т.О. постійно 
надає консультації вчителям  школи, протягом шести років постійно 
спілкується з колективом вчителів і учнів. 

Починаючи з 1994 р. у школі щороку викладають українознавство у  
1-9 кл. Уроки ведуть Фещенко О. М., Захалявко Н.М., Зацнова Л.М.  

Батьки учнів школи були ознайомлені з системою української 
національної школи-родини, що ставить за мету вирішення 
найболючіших проблем сьогодення, яка спрямована на плекання творчої 
особистості, майбутнього громадянина України як носія національних 
цінностей, як людини великої душі, якій притаманні кращі риси 
національного характеру. 
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Провівши таку підготовчу роботу, у школі було розроблено План 
творення школи-родини. Він розрахований на 1999-2007 рр., складається 
з чотирьох етапів, кожен з яких має свої завдання і розпланований 
окремо. 

Мета діяльності: формування національної свідомості особистості в 
школі-родині через плекання української душі, кращих рис національного 
характеру. Протягом кожного етапу приймаються накази по школі про 
інноваційну діяльність, про виконання завдань чергового етапу. 

У школі за цей час побували відомі люди України і зарубіжні гості – 
академік А. Погрібний, письменник О. Дробаха, політичний і 
громадський діяч Б. Павлів, американський вчений – генетик Фред Мерц, 
старший науковий працівник В. Коротя-Ковальська, делегації з США, 
Франції, колишні випускники. 

Уся ця робота дає позитивні результати. Протягом 15 років у школі 
немає учнів, які б здійснили правопорушення. Робота побудована так, аби 
кожен знайшов справу до душі.  

Діти привчені до праці. Шкільна їдальня забезпечена овочами та 
фруктами, вирощеними дітьми на шкільній ділянці; для чаїв та компотів 
заготовляємо ягоди та трави. Кожен учень має можливість зайнятися 
справою, яку він любить. Любителі природи виростили в школі 
мальвовий куточок, барвінковий килим, трояндову стежину, ялинові алеї, 
обліпихові дерева, традиційні українські квіти; вони дбають за 
відтворення на шкільному подвір’ї типового українського озеленення. 
Члени факультативу „Етнографія і фольклор України” зараз 
упорядковують книги-саморобки „Пісні нашого села”, „Кобижчанський 
хліб”, „Мій родовід”, „Наші вулиці”, „Голодомор - 33 у Кобижчі”. Діти 
мають навики пошуково-дослідницької роботи, вміють складати 
паспорти пісень, записати спогади, провести пошукову експедицію. 

Учні люблять свою школу. Тому все тут зроблено руками дітей разом 
з батьками та вчителями. Приміщення школи має доцільне естетичне 
оформлення. 

У дітей сформовані навики чемної поведінки. Вони вміють прийти на 
допомогу, відповідальні, самостійні. В кожному учневі в школі-родині 
бачать людину, тому тут цінують кожного, поважають його особистість. 
До всіх заходів, які проводять у школі, залучають усіх дітей, вони діють 
як члени єдиної дружної родини.  

Діяльність Кобижчанської ЗОШ І-ІІ ступенів с. Кобижчі спрямована 
на плекання в дітях душі, кращих рис українського національного 
характеру, є особистісно-зорієнтованою. 

Українознавство – як наука любові і життєтворчості – є осердям всієї 
роботи по творенню школи-родини. Довговічними бувають храми лише 
на міцному фундаменті. У визначенні академіка П.П. Кононенка, нашого 
славетного земляка, національна школа – це та, що відповідає природній 
сутності, інтересам, історичній долі та місії, природній мові і культурі, 
психіці певної нації. Враховуючи, що освіта – це єдність виховання і 
навчання при домінуючій ролі виховання, ми й обрали головною 
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проблемою нашої школи-родини плекання душі, кращих рис 
українського національного характеру. 

Інновації – це принципово якісні зміни. Тому ми обрали 
українознавство не лише як окремий предмет у системі освіти, а як 
систему освіти, яка дає змогу зберегти національну ідентичність та 
самосвідомість. В умовах школи-родини українознавство уособлюється в 
безпосередніх стосунках учитель-учень освітнього середовища, що й стає 
провідним принципом розбудови українознавчих освітніх технологій. 
 
 
 

Коробченко М.О. (Біла Церква) 
 

ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО СВІТУ  
ОСОБИСТОСТІ – ВАЖЛИВИЙ НАПРЯМ  

ВИХОВАННЯ МОЛОДІ 
 

У здійснена спроба визначення ролі духовності в напрямі 
особистісного формування сучасної молоді. Обґрунтована сутність 
ключових понять з проблеми її духовного зростання. Визначена потреба 
комплексного дослідження процесу духовного розвитку молодої людини. 

 
Духовний розвиток підростаючого покоління – обов’язкова умова 

побудови нового високоморального суспільства вільних відповідальних 
людей, які творитимуть цивілізацію третього тисячоліття. Таке завдання 
реалізується через формування духовно, душевно й фізично здорової 
людини.  

Розв’язання проблем, які нині постали перед людством в цілому ряді 
аспектів, пов’язано з майбутньою діяльністю тих, кого ми сьогодні 
називаємо дітьми, юнацтвом та молоддю. Визнання важливої ролі 
молодих людей у вирішенні соціально-економічних, екологічних, 
політичних, правових завдань розвитку сучасного світу зумовлює 
необхідність пошуку адекватних філософсько-теоретичних та 
прикладних психологічних концепцій формування й розвитку 
індивідуально-особистісних складових людини, зокрема в юнацькому 
віці, коли відбувається перехід від дитинства до дорослості. Актуальним 
напрямом такої науково-пошукової діяльності є формування 
високодуховної, моральної особистості, яка живе за законами Істини, 
Краси і Добра.  

Пошуки шляхів піднесення духовності особистості, нації, людства 
все виразніше постають як чільна проблема, передусім, психолого-
педагогічних наук. Високий рівень духовності суспільства є 
передумовою будь-якого прогресу: культурного, соціального, 
економічного, тому проблема формування духовності підростаючого 
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покоління насамперед шляхом становлення високого рівня духовної 
самосвідомсті юнацтва набуває виняткової значущості1. 

Логічним кроком до осмислення вказаного феномену має стати 
осягнення соціокультурних психолого-педагогічних надбань 
попередників з метою глибокого розуміння поставленої проблеми у 
світлі сьогоденних суспільних і, зокрема, освітніх реалій. З огляду на це 
ми аналізуємо праці вітчизняних та зарубіжних мислителів, які зробили 
вагомий внесок в обгрунтування філософсько-психологічного та 
педагогічного змісту духовності, її становлення та розвитку (Августина 
Аврелія, В.Абрамова, І.Беха, М.Бердяєва, Г.Ващенка, В.Вернадського, 
Феофана Затворника, А.Камю, Е.Канта, С.Кримського, А.Лосєва, 
В.Роменця, Ж.-П.Сартра, В.Соловйова, В.Сухомлинського, Г.Сковороди, 
К.Ушинського, П.Флоренського, Ж.Юзвак, К.Юнга, П.Юркевича та ін.). 

Однак у працях вищенаведених авторів приділяється увага 
дослідженню окремих аспектів проблеми духовності. Цим зумовлена 
необхідність системного вивчення  феномену духовності суспільства у 
широкому діапазоні його теоретичних і практичних виявів і, передусім, 
особливостей становлення та розвитку духовно-моральних цінностей 
кожної особистості, зокрема, в юнацькому віці. 

Метою даної статті є обґрунтування сутності основних категорій, 
пов’язаних із процесом формування духовного світу особистості, 
визначення особливостей цього процесу в сучасних умовах. Формування 
духовного світу дітей та молоді, духовності як основної якості 
особистості, на думку О.В.Сухомлинської, – масштабне і складне 
завдання, на яке звернено увагу педагогів, вихователів, учителів, батьків, 
широкого педагогічного загалу. Особливої актуальності воно набуває 
сьогодні, коли складнощі соціально-економічного й політичного 
розвитку країни особливо негативно впливають на молодь. Рівень 
духовності дітей та молоді знижується, що пояснюється насамперед 
низьким рівнем життя в Україні, відсутністю соціальної захищеності, 
явним і прихованим безробіттям, інфляцією, невизначеністю моральних 
орієнтирів у політиці держави й повсякденному житті громадян2. Слід 
додати, що виховні ідеали попередніх десятиліть не спрямовувалися на 
внутрішній, особистісний світ кожної людини, а мали узагальнений 
характер, що значно загострює дану проблему. Тому таким складним та 
проблемним у сьогоднішніх умовах є перехід від оперування 
глобальними суспільними категоріями, від публічних диспутів про 
моральність до розуміння духовності як складного психічного феномену 
самоусвідомлення особистості. Складність процесу формування 
духовного світу особистості потребує комплексного й багаторівневого 
розв’язання даної проблеми.  

                                           
1 Ставицька С.О. Проблема генези духовної самосвідомості в юнацькому віці // 

Тенденції розвитку психології в Україні: історія та сучасність: Матеріали Всеукраїнської 
наук.-практ. конф. – К.: Либідь, 2006. – С. 307. 

2 Сухомлинська О. Формування духовності особистості на основі християнських 
моральних цінностей // Директор школи. – 2003. – № 1 (241). – С. 4-6. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІІ 
 

 418

У вітчизняній науці поняття «духовність» тлумачиться по-різному. 
Наявні різні підходи до її формування іноді є дуже суперечливими. 
Бажання допомогти дитині спонукає до пошуку «точок дотику» між 
різними формами суспільної свідомості, діалогу, звернення до витоків 
духовності – до багатства історії, культури, науки, філософії, релігії 
людства. 

На різних етапах розвитку людства духовний світ людини то 
вдосконалювався, збагачувався, то зазнавав згубного зубожіння, 
виродження. Це підтверджується і філософським розумінням певним 
суспільством як матеріальних, так і духовних життєвих начал. 

Сучасний стан розвитку духовності молоді є кризовим. А 
закономірним є бажання кожного з нас вийти із соціальної кризи. В 
пошуках шляхів розв’язання проблеми повертаємося до першоджерел, 
гортаючи сторінки історії проаналізуймо, наприклад, процес виховання 
дітей давніми християнами перших віків. Батьки з раннього дитинства 
привчали дітей до молитви, храму, постів, до таїнств церковних. Коли 
навчали грамоти, то вчили за книгами Священного Письма; ніколи не 
дозволяли дитині сісти за стіл і почати їсти без молитви; вчили, що 
кожна справа, кожен крок християнина повинен починатися хресним 
знаменням та молитвою. Навчаючи дітей своїх, вони керувалися 
глибоким святим правилом: того вважали нещасним, хто знає все й не 
знає Бога, і того – блаженним, хто знає Бога, хоч би й не знав нічого 
іншого.  

У ситуації гострого дефіциту ціннісних настанов і орієнтацій 
християнські моральні цінності, які є основою гуманістичних ідеалів, 
починають відігравати вагому роль у сучасному вихованні дітей та 
молоді. Отже, виникає гостра потреба у визначенні основних засад, 
цілей, напрямів, змісту, форм і методів формування духовності на основі 
християнських цінностей, що як одна з основ виховання сприятимуть 
становленню й розвитку духовної високоморальної особистості, 
майбутнього громадянина України. 

Духовність характеризує шлях людини до самої себе, це шлях, який 
вона проходить протягом усього життя. Це той безкінечний шлях до 
формування свого внутрішнього світу, що дає можливість людині не 
залежати повністю від контексту, зовнішнього життя, тобто залишатися 
собі тотожним. Духовність, на думку С.Кримського, є ціннісним 
домобудівництвом особистості, це заклик згори зробити те, що не 
робиться природним чином. Заклик, який потребує індивідуального 
розшифрування. Але при всьому тому не треба думати, що духовність 
зводиться тільки до ідей. Духовність – це спосіб життя, це вся повнота 
буття людини, яка орієнтована й націлена духом. 

У наш час слід говорити не про відсутність духовності, а про іншу 
небезпеку: хибну духовність. Тиск хибної духовності, на нашу думку, 
дійсно є великою проблемою, коли виникає свого роду неоязичництво. 
Людина, зазираючи всередину себе, не бачить нічого, окрім свого тіла; і 
розглядає його не як орган духу, а як самість. Оце фізичне розуміння 
життєвих якостей дійсно породжує псевдодуховність. 
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На тлі нових інтерпретацій та феноменів духовності фундаментальне 
значення зберігають і в ХХІ ст. християнський Декалог і насамперед 
трійця: Віра – Надія – Любов. Вона є наскрізною для європейської 
культури, хоч і набуває різного тлумачення в різні часи. Нам імпонує 
сприйняття феномену віри Марією Скобцевою, відомою як «мати 
Марія», що сама пішла замість молодої жінки в німецьку газову камеру. 
Вона вважала, що є два способи життя. Один спосіб – це ходіння по 
твердому грунту, коли можна планувати й зважувати свої кроки. А 
інший спосіб життя – це ходіння по воді, коли вже не можна раціонально 
планувати та зважувати. Тут залишається тільки вірити, бо в мить 
безвір’я можна піти на дно. Цей екзистенційний аспект віри і є 
знаменним на межі тисячоліть. 

Екзистенційний статус притаманний і феномену надії, що сприяє 
баченню себе в дзеркалі майбутнього. Надія була і залишається 
рятувальним символом у наш драматичний та незвичайний час. Апостол 
Павло навіть говорив про «наднадію надії». У цьому сенсі 
висловлювалася Леся Українка, коли наполягала, що втративши надію, 
таки сподівається. 

Щодо Любові, то за всієї багатоманітності етичних і соціальних 
аспектів любові до ближнього в цьому феномені звертає на себе увагу 
така обставина. Кожна людина, як відомо, завжди виходить з власної 
позиції, з того погляду на життя, який позначає її особистість. Людина 
не може виплигнути із самої себе, вона залишається для самої себе 
вихідним центром. І тільки любов є єдиним способом побачити 
абсолютний центр в іншій особистості, тобто здійснити найвищий 
подвиг – єднання з ближнім. Через любов виникає свого роду «хімія 
духу», що утворює «двійцю», яка йде до Неба. Але таке сходження 
потребує великого досвіду життя й обтяжене невдачами й навіть 
катастрофами. Спочатку слід навчитися покохати хмарку, квітку, камінь. 
І потім через досвід почуттів сформувати досвід справжньої любові. Ми 
ж у житті починаємо з найскладнішого – з любові до іншої людини. І 
тому зазнаємо поразки. Але в цьому полягає велика таємниця нашого 
спілкування, коли любов потребує поєднання з надією та вірою1. 

Отже, ми бачимо, зазначає С.Кримський, що духовність, навіть у 
часи оновлення життя, потребує узгодження сьогодення з віковими 
традиціями Святого Письма. Одним із важливих напрямів цього 
узгодження в ХХІ ст. є формування в контексті нового відчуття 
глобальності історії етики солідарності. У глибинах психіки завжди йде 
перевірка власних переконань загальним досвідом, закодованим у нашій 
підсвідомості. Це і є найглибший рівень духовності. На ньому, на думку 
Г.Померанца, дух скидає владу літери і перед нами відкривається Єдине. 
Тим самим закон індивідуальних переконань поступається перед етикою 
солідарності народів у її глобальному контексті. 

                                           
1 Кримський С. Принципи духовності ХХІ століття // Директор школи. – 2003. – № 4 

(244). – С. 1-5.  
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Якщо скористатися сакральною формулою, то можна зазначити: ми не 
знаємо, коли буде богоявлення. Але ми точно знаємо місце, де воно 
відбудеться. Це сфера нашої любові до ближнього, людської солідарності та 
нашої відкритості Духу. 

Основними складовими духовності, за результатами досліджень 
психолога Ж.Юзвак, є: потребово-ціннісний компонент, пізнавально-
інтелектуальний, вольовий, учинково-діяльнісний, почуттєво-емоційний, 
гуманістичний та естетичний. Зазначені компоненти автор розглядає як 
психологічні орієнтири у процесі виховної роботи. Їх цілеспрямоване 
формування є одним з основних завдань духовного розвитку особистості. 

Важливим у формуванні духовних цінностей є постать самого педагога. 
Зокрема, для видатного педагога В.Сухомлинського було важливо, щоб у 
вихованця не сформувалося уявлення про світ матеріальних і духовних 
цінностей як переважно абстрактних утворень1. Вони не повинні існувати у 
внутрішньому світі вихованця у відчуженій формі, оскільки достатньої 
значущості не становитимуть. Необхідно, щоб у нього виник міцний зв’язок 
цих цінностей з їхніми творцями – людьми, які присвятили їм усе своє 
життя. Так створюється єдність минулого і теперішнього як рушійна сила 
морально-духовного становлення особистості.  
 
 
 

Марецька Н.А. (Херсон) 
 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРОЗНАВЧОЇ  
КОМПЕТЕНЦІЇ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

В УМОВАХ ОНОВЛЕННЯ  
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ 

 
У статті досліджується формування культурознавчої компетенції 

молодших школярів в умовах оновлення української освіти. Автор 
переконаний, що саме початкова освіта є першим етапом формування 
культурознавчої та інших компетенцій, що стануть основою 
формування життєвої компетентності школяра. 

 
Основні програмні документи реформи загальноосвітньої школи 

наголошують на доцільності етнокультурного спрямування освітнього 
процесу, на вивченні української мови у взаємозв'язку з оволодінням 
культурними цінностями, осмислення її як етнічного явища. 

Відомо, що мова виступає могутнім чинником відображення 
дійсності в її національному виявленні. На ґрунті національної мови 
створюється система понять, що визначає мовну картину світу. В 
оволодінні національно-мовними категоріями, що відтворюють спосіб 
життя, світобачення українців, розвивається національна самосвідомість, 

                                           
1 Бех І. Моральна самосвідомість особистості як предмет педагогічних зусиль 

В.О.Сухомлинського // Рідна школа. –  2005. – № 12. – С. 13. 
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саме тому увага викладача до мовних компонентів із національною 
орієнтацією сприяє духовному, культурному збагаченню людини, 
забезпечує високий рівень міжетнічних відносин. 

В умовах становлення і зміцнення української державності, нового 
етапу відродження української національної культури й освіти одним із 
головних завдань реалізації новітніх концепцій навчання та виховання є 
національно-мовне виховання особистості, формування культурознавчої 
компетенції школяра. 

Однак повсякденність переконує в дуже повільному поліпшенні 
мовної ситуації, зокрема щодо практики шкільного навчання. 
Спрямованість системи освіти на переважне засвоєння системи знань, 
традиційної та виправданої ще кілька десятиліть тому, вже не відповідає 
сучасному соціальному замовленню, яке вимагає виховання 
самостійних, ініціативних, відповідальних і національно свідомих членів 
суспільства, здатних ефективно взаємодіяти у вирішенні соціальних, 
виробничих та економічних завдань, що потребує істотної активізації 
самостійної продуктивної діяльності школярів, розвитку їхніх 
особистісних якостей і творчих здібностей, умінь самостійно здобувати 
нові знання й розв'язувати проблеми, орієнтуватись у житті суспільства.  

Знання, вміння та навички, які діти сьогодні набувають та 
виробляють у процесі навчання в школі, беззаперечно, є дуже 
важливими. Однак поряд із цим актуальним убачається формування 
життєвої компетентності учня, тобто оволодіння набором компетенцій, 
які дадуть змогу свідомо і творчо визначати та здійснювати власне 
життя, розвивати свою індивідуальність, досягати успішної, оптимальної 
життєдіяльності в умовах середовища (технологічного, економічного, 
політичного, соціального, культурного), що перманентно змінюється. 

Метою нашого дослідження є теоретичне обґрунтування, створення 
та експериментальна перевірка цілісної методичної системи формування 
культурознавчої компетенції учнів 1-4 класів на уроках української 
мови. 

Методика набуття культурознавчої компетенції певним чином 
реалізується в працях з етнопедагогіки (О.Вишневський, Г.Волков, 
Г.Лозко, О.Любар, В.Мосіяшенко, Г.Сковорода, Є.Сявавко, 
Д.Федоренко), лінгводидактики (О.Біляєв, А.Богуш, Є.Голобородько, 
С.Караман, В.Мельничайко, Г.Михайловська, Е.Палихата, В.Пашківська, 
М.Пентилюк та інші), етнолінгводидактики (Н.Бабич, А.Богуш, 
Г.Ващенко, Т.Донченко, В.Кононенко, Г.Онкович, Л.Паламар, 
М.Пентилюк, С.Русова, О.Семеног, М.Стельмахович, В.Сухомлинський, 
К.Ушинський), етнолінгвістики (В.Гумбольдт, М.Грушевський, 
В.Жадько, Ю.Жадько, Р.Кісь, М.Костомаров, В.Красних, В.Маслова, 
О.Потебня, І.Огієнко, О.Федик), психології та етнопсихології 
(А.Баронін, А.Бороноєв, Л.Виготський, О.Вишневський, М.Жинкін, 
І.Зимня, В.Кукушин, О.Леонтьєв, І.Синиця, Л.Столяренко). Проблему 
компетентнісного підходу на різних рівнях аналізу розробляють 
С. Гончаренко (тлумачення явища компетентності), І.Тараненко 
(компетентність як здатність до найефективнішого застосування знань), 
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А. Василюк (сучасні підходи до компетентності вчителів Польщі), 
К. Корсак (цивілізаційна компетентність), І. Ящук (життєва 
компетентність особистості), В. Ковальчук (соціальна компетентність 
учителя), О. Овчарук (європейські підходи до проблеми 
компетентності), А. Михайличенко, В. Аніщенко (професійна підготовка 
на основі стандарту компетентності) та ін. 

Поняття «компетентність», «компетенція» у психолого-педагогічній 
літературі остаточно не визначено. На сьогоднішній день не існує 
однозначного розуміння поняття, структури і видів компетентності 
(В.О. Кальней, В.Ландшеєр, Дж. Равен, О.П. Тряпіцина; С.Е. Шишов, 
М.О.Чошанов та ін.). Компетентність походить від латинського слова 
«соmpetens» (соmpetentiс), що в перекладі означає належний, здібний. 
Компетентність — це певна сума знань особи, які дають змогу їй судити 
про що-небудь, висловлювати переконливу, авторитетну думку1. 

Проте аналізуючи визначення, подані в інших словниках, можна 
зробити висновок, що саме зміст понять компетенції та компетентності 
може означати різні, але близькі за змістом версії. Компетенція (лат. 
Соmpetenсіа, від соmpetе – спільно досягаю, домагаюся, підходжу – 
БСЭ) – готовність до специфічної «відповіді» (відповідальної дії, 
діяльності) на виклики, запити, звертання ззовні, оскільки ще до 
«зустрічі з ними» вироблено, вирощено, утворено «структури, що 
розпізнають» і досвід (мислення і діяльності), універсальні вміння, 
комплексну або сукупну здатність переносу знань, умінь, засобів 
діяльності в незнайому ситуацію, галузь, середовище, умови тощо. 
Компетентність же можлива як індивідуальна сукупна здатність 
(людини) «звільнення» від умов і контексту, у яких вона виникла, 
утворилася. На відміну від традиційних ЗУНів, орієнтованих на 
засвоєння встановленого в державних стандартах набору навчальних 
дисциплін (як спрощених редукцій «готових» наукових знань і 
алгоритмів конкретних видів діяльності – у формі зразків і правил), 
компетенції (компетентності), зорієнтовані на розвиток суб'єктності й 
пов’язані з культурою мислення, аналітичної рефлексії, самостійності й 
відповідальності за прийняття рішень в органічній єдності з духовно-
моральними, ціннісними установками особистості поза залежністю від 
сфери й галузі їхнього застосування. 

Згідно з визначенням Міжнародного департаменту стандартів 
навчання, досягнення й освіти, поняття компетентності визначається як 
спроможність кваліфіковано здійснювати діяльність, виконувати 
завдання або роботу. При цьому поняття компетентності містить набір 
знань, навичок і ставлень, що дають змогу особистості ефективно 

                                           
1 Бондар С. Компетентність особистості – інтегрований компонент навчальних 

досягнень учнів // Біологія і хімія. – 2003. – № 2. – С. 329. 
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здійснювати діяльність або виконувати певні функції, що підлягають 
досягненню певних стандартів у галузі професії або виду діяльності1. 

На нашу думку, заслуговують на увагу ідеї І.Г.Єрмакова і 
Д.О.Пузікова, які виділяють життєву компетентність і трактують її як 
системну властивість особистості: цілісна, ієрархічна динамічна система 
здатностей (або окремих компетенцій), що дає змогу свідомо і творчо 
визначати та здійснювати власне життя. Вони виділяють два основні 
блоки компетенцій, що утворюють життєву компетентність особистості: 

базові (особистісно-центрові); 
похідні (суспільно-центрові). 
До складу базових компетенцій вони відносять фізичну, когнітивну, 

емоційно-вольову, творчу, життєтворчу, духовну компетенції та 
пов'язані з ними здатності. На основі базових компетенцій відбувається 
становлення похідних (суспільно-центрованих) компетенцій, до яких 
автори відносять соціальну, соціально-рольову, комунікативну, 
інформативну, економічну, трудову (та професійну), технологічну, 
екологічну, громадянську (політико-правову), етнокультурну та 
організаційну компетенції2. 

У своєму дослідженні ми визначаємо культурознавчу компетенцію як 
суспільно-центрову і трактуємо її як сукупність здатностей, що 
забезпечують успішність особистості як творця й охоронця, носія 
національної культури та успішність її взаємодії з представниками 
інших культур. 

Основною ознакою людини як носія національної культури є мова. 
Видатний вітчизняний філософ і філолог О. Потебня розглядав мову не 
тільки як етнодиференціювальну, а й як етноформувальну ознаку будь-
якого народу. При цьому "етнічна специфіка полягає не в тому, що 
виражається, а в тому, як виражається"3. Вивчення рідної мови є 
основою формування світоглядних переконань дитини. Опанування 
українською мовою, оволодіння нею як найважливішим засобом 
національного та мовного виховання не лише забезпечує комфортне 
існування індивіда в суспільстві, а й дає змогу виробити систему 
загальнонародних, національно зумовлених уявлень, пізнати 
національний характер, окреслити мовний тип особистості. 

Основні зміни у свідомості 6-9 річних дітей пов’язані зі вступом до 
школи та навчанням у ній. Діти занурюються в систему соціальних 
стосунків, розширюють уявлення про навколишній світ, у них 
збільшується кількість параметрів, за якими вони сприймають себе та 
інших, відбувається становлення системи моральних норм і оцінок. Ці 

                                           
1 Хуторской А. В. Содержание понятий «компетенции» по отношению к личности 

ученика, по отношению к ЗУНам, по отношению к способам деятельности. Современная 
дидактика, учебник нового века // С-П-М-Х-М. – 2001. – С. 20. 

2 Єрмаков І.Г., Пузіков Д.О. Розвивати життєву компетентність // Шкільний світ. – 
2005. – № 37. – С. 5-13. 

3 Павленко М.В., Таглін С.О. Етнопсихологія: Навч. посіб. – К., 1999. 
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процеси лежать в основі уточнення та ускладнення образу-Я, образів 
інших людей і картини світу в цілому. 

Із вступом до школи пов’язане і розширення уявлень дітей про 
етнічний світ та власне місце в ньому. Тут діти починають знайомитися з 
поняттями „Україна", „Батьківщина", „національність", „етнос", 
„українці", „громадяни України", „росіяни", „слов'яни", „європейці" 
тощо. Цікаво, як співвідносяться ці поняття у свідомості школярів? Чи 
розуміють вони своє громадянство, чи вважають себе українцями, 
європейцями, слов'янами? Окремі відповіді на ці запитання можна 
знайти в працях українських дослідників В. Павленко і П. Ігнатенка, які 
вивчали систему ідентичностей у дітей – етнічних українців та росіян1. 
Результати досліджень свідчать, що спочатку, ще в дошкільному віці, 
для дітей важливим є усвідомлення себе як жителів власного міста або 
селища (херсонець, киянин, львів'янин). Іноді уявлення дитини про світ 
взагалі обмежуються саме місцем її проживання. Таку ситуацію автори 
пояснюють традиційною практикою дитячого виховання, адже перші 
запитання, на які ми вчимо відповідати дитину, це: „Як тебе звати?", 
„Скільки тобі років?", „Де ти живеш (на якій вулиці та в якому місті)?" 
Пізніше, у 6-9 років, діти вже ідентифікують себе з національними 
групами, причому часто вважають себе, скажімо, і українцями, і 
росіянами одночасно. Таке подвійне самовизначення інтерпретується як 
спадщина недавнього минулого, коли Україна і Росія входили до одного 
державного утворення, а також як наслідок білінгвізму, притаманного 
багатьом українським сім'ям. 

Цікаво, що однозначне етнічне самовизначення – „українець" – 
властиве переважно дітям із україномовних сімей, тоді як 
російськомовні вагаються у виборі етнічної належності. Діти з 
україномовних сімей частіше за російськомовних однолітків 
усвідомлюють себе громадянами України, до того ж вони можуть чітко 
пояснити і зміст цього поняття. Ні слов'янська, ні європейська 
ідентичність для молодших школярів не актуальна. 

Особливості становлення етнічної ідентичності в молодшому 
шкільному віці розкриваються у працях Ж. Піаже та М. Барета2. Учені 
доводять, що дитина ідентифікує себе з тією чи іншою етнічною 
спільнотою на основі багатьох параметрів, які вона не просто переймає 
від дорослих, а й певним чином систематизує. Так історичні події, 
культура і традиції, символіка власного народу є, звичайно, важливими 
критеріями самовизначення. Однак для дітей на перше місце виступають 
параметри, котрі є очевидними і найпростішими для розрізнення: мова, 
колір шкіри, очей та волосся, зріст, стиль одягу тощо. Підкреслимо, що 
на першому місці стоїть мова. 

Навчання рідної мови – важлива складова загального змісту освіти. У 
процесі початкового навчання української мови поглиблюються 
                                           

1 Гнатенко П.И., Павленко В.Н. Идентичность: философский и психологический 
анализ. – К.: ООО «Арт-Пресс», 1999. – 466 с. 

2 Крайг Г. Психология развития. – СПб.: Питер, 2002. – С. 6. 
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уявлення школярів про навколишній світ, розвивається їхнє образне і 
логічне мислення; здійснюється патріотичне, морально-етичне, 
естетичне виховання учнів. 

Відповідно до державного стандарту початкової загальної освіти 
галузь (навчальний предмет) українська мова будується за такими 
трьома змістовими лініями: комунікативною, лінгвістичною (мовною), 
лінгвоукраїнознавчою. 

Формування культурознавчої компетенції молодших школярів є 
забезпеченням лінгвоукраїнознавчої змістової лінії мовленнєвого 
розвитку, яка має за мету розширення уявлень учнів про культуру 
українського народу, про її особливості в різних регіонах України, 
виховання ціннісних орієнтирів, етичних та естетичних поглядів, 
національних почуттів. 

Формування культурознавчої компетенції передбачає визначення 
методів діагностики її наявності/відсутності та методів, за допомогою 
яких можливе формування культурознавчої компетенції педагогічними 
засобами. У таблиці подано авторське бачення основних ознак 
культурознавчої компетенції та методи їх дослідження і діагностики. 

 

К
ом

пе
те
нц

ія
 

Ознаки (параметри) 
компетенції 

 

Методи 
діагностики 

 

Методи (шляхи) розвитку  
компетенції молодших 

школярів 

К
ул
ьт
ур
оз
на
вч
а 

1. Знання мови та 
особливостей рідної 
культури, її традицій та 
звичаїв. 
2. Ціннісне ставлення до 
культурного спадку свого 
та інших етносів. 
3. Толерантне ставлення до 
інших культур та їх 
представників. 
4. Наявність прагнення до 
оволодіння вітчизняною та 
світовою культурною 
спадщиною. 
5. Наявність знань про 
вітчизняне мистецтво, 
мистецтво інших країн 
світу. 

1.  Бесіда. 
2.  Опитування. 
3.  
Спостереження. 
4. Самостійні  
(творчі) 
завдання. 
5. Кроскультурні 
тести. 

1. Тематичні заняття. 
2. Написання творчих 
робіт. 

3. Тренінги, рольові ігри 
(для оволодіння навичками 
спілкування з 
представниками інших 
культур). 
4. Екскурсії до музеїв. 
5. Розробка й реалізація 
культурних проектів 
(наприклад, спрямованих 
на ознайомлення 
представників інших 
культур з українською 
культурою, та навпаки) 
 

 
Отже, початкова освіта є першим етапом формування 

культурознавчої та інших компетенцій, що стануть основою формування 
життєвої компетентності школяра. 
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Дробноход М.І. (Київ) 

 
УКРАЇНСЬКА ВИЩА ШКОЛА:  

СТАН, ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ 
 

У статті з’ясовується стан, проблеми та перспективи розвитку 
української вищої школи. Автор переконаний, що педагоги і вчені 
України – це все ще потужний інтелектуальний потенціал української 
нації і держави, здатний реалізувати величну історичну місію 
українського народу – бути високоморальним, заможним і рівноправним 
серед цивілізованих народів світу. 

 
Проведення Міжнародного конгресу «Українська освіта в світовому 

просторі» – це вкрай назрілий відгук на виклик часу. Адже сьогодні 
життя вимагає вирішення нових завдань, що постають перед науково-
освітньою галуззю України, яка декларує своє устремління бути серед 
розвинених, демократичних країн Європи. Тимчасом нашій державі 
загрожує й інший шлях у майбутнє – бути обабіч дороги прогресу через 
недостатній рівень освіти і науки, неспроможність захиститися від 
руйнівного впливу глобалізації та дати собі раду. 

Безумовно, що прогресивний поступ України можливий у разі 
послідовної і відповідальної праці за науково обґрунтованою програмою 
збалансованого, стійкого (сталого) соціально-економічного розвитку, яка 
була б прийнята суспільством і не відмінялася кожним наступним 
Президентом країни чи Урядом. Такої програми в Україні за всі роки її  
незалежності не було створено. Програми під гаслами «Послідовність, 
ефективність, відповідальність» чи  «Десять кроків назустріч людям» та 
їм подібні – це програми емоцій, передвиборного змісту, в яких яскраво 
простежується змагання в обіцянках українському народові щастя без 
розтлумачення свого розуміння дії системних механізмів досягнення 
того щастя. І це не тому, що хтось цього не хоче, а тому, що не знає і не 
переймається тим, звідкіля що взяти так, аби не зашкодити справі вже 
сьогодні, а тим більше майбутнім поколінням українців. 
Інтелектуальний потенціал українських учених (тут не йдеться про 
«придворних» інтелектуалів) для вирішення державних життєдайних 
завдань  не залучається. Провідники нації в таких ситуаціях, 
покладаючись на свою неповторність, а то й «месійність», обмежуються 
лише оманливою тезою: «я так думаю, так хочу і так буде».  

Ось тому за 15 років незалежності український народ так і не 
дізнався, яку державу він будує. І так буде доти, доки наше 
державотворення не отримає належного інтелектуального супроводу, 
коли знання та інформація, поєднані з духовністю (людський капітал), не 
стануть провідною продуктивною силою, коли їх роль у ВВП 
складатиме не 1–2%, як це є в Україні сьогодні, а сягатиме кількох 
десятків відсотків,  як у розвинених країнах світу. 
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Ця аксіома є основою переходу від руйнівного розвитку 
індустріального суспільства, з лабіринту якого Україна ніяк не може 
вибратися, до інформаційного суспільства та суспільства стійкого 
(сталого) розвитку. 

Мета переходу України до стійкого розвитку полягає в забезпеченні 
високої якості життя нинішньому і майбутнім поколінням українського 
народу на основі збалансованого розв’язання соціально-економічних 
проблем, збереження сприятливого екологічного середовища і 
раціонального використання та відтворення природних ресурсів. Це 
можливо за умови  відповідного розвитку всіх без винятку регіонів 
України. Для цього завданням державної політики є забезпечення 
збалансованого розвитку кожного регіону з урахуванням їх структурних 
і біорегіональних особливостей, природно-ресурсного потенціалу, 
господарчо-екологічної ємності та геополітичної ролі. 

Сьогодення вищої освіти в Україні. У контексті зазначеного не 
треба якихось доведень необхідності високоякісної освіти та ефективної 
науки, які, на жаль, не стали першочерговими державними пріоритетами 
(хоча, зі слів чільних осіб, наразі тут не все так погано). 

За об'єктивного ж підходу теперішній стан освітянської і наукової 
галузей далекий від потрібного. І тут справа не в освітянах та науковцях, 
і навіть не в керівництві відповідних галузей. Вони сумлінно тягнуть 
свою лямку і, можливо, лише завдяки їм у державі не все ще доведено 
«до ручки». Річ у переважно низькому інтелектуальному рівні 
представників вищої влади та відсутності національної спрямованості 
політики в державотворенні.  

За результатами соціологічного опитування, що наведені в Посланні 
Президента України до Верховної Ради 2006 р., 60% населення  
переконані в тому, що за роки незалежності погіршилась якість освіти та 
знизився загальнонаціональний рівень освіченості населення. І лише 
18% висловлюють впевненість, що наша школа дає добрі знання. Ці 
показники, мабуть, відображають об’єктивне співвідношення в Україні 
між якісною і неякісною освітою. Гучні перемоги вихованців деяких 
навчальних закладів та значна кількість випускників ВНЗ з «червоними» 
дипломами не дають відповіді на питання, яким є реальний рівень 
вітчизняної освіти в міжнародному вимірі. 

Окремого аналізу і обговорення потребує питання підручників для 
вищої школи, які здебільшого являють собою монографічне викладення 
знань у певній галузі, не мають технологічної спрямованості та 
авторської оригінальності. 

Нинішнє Міністерство освіти і науки України, міністр 
С.М.Ніколаєнко роблять все можливе, аби змінити тут стан до ліпшого. 
Міжнародний конгрес «Українська освіта в міжнародному просторі», 
чільником якого виступило МОН України, саме й засвідчує 
небайдужість і неформальність спрямованих дій міністерства щодо 
якості української освіти взагалі і вищої зокрема.  

Безумовно, що проблем на цьому шляху є багато, також й  у вищій 
освіті, тим більше, якщо розглядати вищу освіту, за словами Президента 
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України В.А. Ющенка, як "квиток до успіху" і що "зміни в суспільстві не 
в останню чергу пов`язані з надіями отримання якісної вищої освіти". 

У плані спрямування зусиль на зростання якості вищої освіти 
важливим є приєднання України у травні 2005 р. до  відомого 
Болонського процесу, метою якого є формування в Європі спільного 
освітньо-наукового простору.  

Чимало є привабливого в реалізації Болонської декларації: це і 
дворівневість системи підготовки фахівців (бакалавр, магістр), це й 
уніфікація напрямів і спеціальностей підготовки, це і вдосконалення 
системи оцінювання знань студентів за так званою Європейською 
кредитно-трансферною та акумулюючою системою ЕСТS, це і 
мобільність студентів і викладачів, автономізація університетів тощо. 

Проте, як виявляється, з Болонським процесом не все так просто не 
лише в Україні, а й у самій об`єднаній Європі. І головна тут небезпека 
криється у механічному запровадженні принципів Болонського процесу 
і, як наслідок, можливе руйнування того унікального, 
природовідповідного і важливого, що створено в національній освітньо-
науковій галузі.  

Ось чому з турботою про поліпшення якості  освіти та про захист її 
кращих надбань в Україні останнім часом розгортається дискусія щодо 
інтеграції нашої  вищої освіти в Болонський процес. Тут висловлюються 
полярні думки – від беззастережного дотримання принципів цього 
процесу до їх повного заперечення. 

Але з цього можна зробити висновок: позитивний наслідок від 
приєднання до європейських цінностей не в формальному копіюванні 
того, що реалізується в країнах-учасницях, а в запозиченні кращого, що 
там напрацьовано та гармонійно і ефективно може поєднатися із 
здобутками національної вищої освіти. 

Проблемні питання виникають при адаптації нашої системи освіти до 
так званої європейської кредитно-модульної системи. Десятки наших 
ВНЗ беруть участь в експерименті з упровадження цієї системи. Проте 
чомусь до Конгресу не надійшло пропозицій поділитися досвідом 
подібного впровадження. Мабуть, цей факт має пояснення. Але з 
упевненістю можна констатувати, що реальністю здебільшого стало 
лише застосування модульно-рейтингової системи оцінювання знань, 
яка, до речі, в наших ВНЗ  використовується  задовго до Болонської 
декларації. 

Не викликає труднощів перехід на європейські кредити обсягом 36 
академічних годин кожний, тоді як в Україні він складає 54 
академгодини. Однак постає питання уніфікації змісту навчальних 
планів та програм і  доцільності такої уніфікації. 

У контексті Болонського процесу потребує упорядкування 
законодавчо визначених в Україні чотирьох освітньо-кваліфікаційних 
рівнів підготовки фахівців відповідно до потреб  ринку праці: молодший 
спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. Але це питання треба було 
вирішувати і без приєднання до Болонської декларації. Адже існуюча 
система освітньо-кваліфікаційних рівнів так і не набула адекватності й 
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узгодженості з потребами  ринку праці в Україні, а тим більше, якщо 
йдеться про європейську спільноту. 

Виникають питання й щодо мобільності студентів і викладачів у 
європейському просторі. Ця мобільність серед українців і сьогодні добре 
поширена, хоча й однобічна. Десятки тисяч наших дітей і молоді  
навчаються за кордоном. Вітчизняні вчені, а це теж тисячі, успішно 
працюють в інших країнах (непогана все-таки була раніше наша освітня 
і наукова система підготовки кадрів). А до нас чомусь мало потрапляє і 
вчених, і студентів із європейських країн. Це тому, що, мабуть, ми ще не 
можемо створити належних умов для наукової роботи і навчання. Проте 
є проблема збереження та повернення до України власного 
інтелектуального потенціалу, наших учених. Ми і далі втрачаємо свої 
інтелектуальні ресурси і задарма готуємо кадри для розвинених країн. І 
тут чомусь не існує проблеми визнання українських атестатів чи 
дипломів. У цьому контексті я ставлю собі запитання: чи зможе, як 
приклад, українська дійсність зберегти сьогодні для своєї держави 
студента Дніпропетровського національного університету, який здобув 
цього року в світовому змаганні перше місце? А скільки у нас 
талановитої української молоді залишається незатребуваною через 
деструктивність існуючої системи соціально-економічного розвитку ? – 
питання риторичне.  

Нагальною є і зміна структури навчального процесу в бік зменшення 
аудиторного навчання і збільшення самостійного навчання студентів та 
індивідуальної роботи. Одночасно це потребує й істотного коригування 
сутності, змісту і технологій навчально-методичного забезпечення. Те, 
що відбувається у нас під гаслом новацій у вигляді дистанційної чи 
якоїсь кореспондентської форми навчання, а інколи і вже випробуваної 
заочної, дискредитує нашу вищу освіту, знижує її якість і авторитет як в 
Україні, так і за її межами.  

Комерціоналізація та невиважені зміни в змісті вищої освіти 
зумовлюють те, що сьогодні ВНЗ дедалі схиляються в бік підготовки 
користувачів і споживачів, і, як наслідок, одночасно занедбується 
підготовка фахівців – генераторів нових знань, технологій, потрібних 
для забезпечення інноваційного розвитку держави.  

Тут виникає питання запровадження стандартів у вищій освіті: що 
має бути стандартизованим та які межі стандартизації. Не можна 
допустити, щоб через стандарти обмежувалася творчість наших 
педагогів і вчених та можливість появи в Україні власних "сорбон" і 
"кембріджів". Хоча останнє найближчим часом Україні не загрожує, а 
все ж таки... 

Бездумне захоплення впровадженням принципів Болонського 
процесу є небезпечним і відволікає від дійсно потрібних змін у напрямку 
підняття рівня національної вищої освіти. До речі, європейські 
«сорбони» і «кембриджі» досить стримано або взагалі ніяк не реагують 
на «болонські принципи», усвідомлюючи, що ці принципи стосуються в 
першу чергу навчальних закладів, де рівень вищої освіти відстає від 
досягнутого в провідних країнах Європи. Практично безплідна метушня 
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з обожнюванням Болонського процесу є зайвим свідченням відсталості 
держави, що не хотілося б, принаймні таким чином, демонструвати це 
світові.  

В Україні ж  невідкладного, в тому числі і законодавчого, 
врегулювання потребує структура вищих навчальних закладів, де має 
місце малообґрунтоване нагромадження закладів різних форм і статусів: 
училища, технікуми, коледжі, інститути, академії, університети та ще й 
різних форм власності. То ж  міністр освіти і науки С.М. Ніколаєнко 
слушно зазначає, що «нас уже не розуміють у світі щодо наявності в 
державі 345 університетів, академій, інститутів». У Великій Британії, 
наприклад, таких навчальних закладів 96, Франції – 78, Італії – 65, 
Іспанії – 47, Польщі – 11. 

Новостворені за роки нашої незалежності ВНЗ здебільшого є такими, 
що їх хтось пролобіював і зараз лобіює. Це стосується і набуття ними 
нового статусу, тобто перейменування технікумів в інститути, інститутів 
і академій – в університети, а останні в свою чергу із шкури лізуть, аби 
отримати «приставку» "національного", причому часто не маючи 
практично нічого того, що означується цим поняттям. Важко зрозуміти 
якусь логіку, якщо вже в Україні 86 національних університетів, а решта 
лаштуються в чергу, аби отримати цей статус. А чи зросли при цьому 
якість і авторитет нашої вищої освіти? На жаль, цього  не сталося. От і 
виходить, як у відомому прислів`ї: "Мартин босий, та в брилі". 

Окремої уваги й оцінки заслуговують ВНЗ недержавної форми 
власності, яких за роки незалежності і демократії з`явилося в Україні як 
грибів після дощу. Проте всі ці заклади створені в освітній ніші, що є для 
багатьох приманливою, легкою для реалізації. Адже там, де мали б 
готуватися вкрай необхідні Україні високоосвічені кадри інженерно-
технічного і технологічного спрямування, що потребує значного 
матеріально-технічного забезпечення навчального процесу, їх немає. 
Здебільшого ж це "право", "економіка", інші гуманітарні напрями освіти. 
Безумовно, добре, що в державі з`явилася можливість збільшити 
кількість тих, хто здобуває вищу освіту поза державним бюджетом, що 
має сприяти зростанню рівня освіченості суспільства.  

Сьогодні контингент студентів в Україні досяг 2,7 млн осіб, а 
чисельність студентів, що припадає на 10 тис. населення, становить 578.  
Це більше порівняно з такими країнами, як Австралія (440), Ізраїль (466), 
Естонія (437), Польща (494), Болгарія (468). Але справа не в кількісних 
показниках, а в ефективності діяльності цих закладів та рівні якості 
освіти в них.  

Через недосконалість чинного законодавства та, бува, знехтування 
вимог закону, а також, чого гріха таїти, певної втрати контролюючої 
пильності з боку профільного міністерства вищі навчальні заклади 
недержавної форми власності (звичайно, не всі) є типовими бізнесовими 
структурами, для яких головним є не якість освіти, а отримання 
прибутків. Деякі заклади перетворилися в такі собі «МММ». Не 
виключено, що за прикладом «МММ» в Україні найближчим часом ми 
станемо свідками численних судових з`ясувань. 
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У чому ж причина? По-перше, для багатьох наших громадян 
пріоритетом і потребою донині є диплом про вищу освіту, а не 
професійність. 

По-друге, вступні екзамени до цих закладів є простою формальністю. 
Головне тут, аби абітурієнт зміг заплатити за навчання. І нічого дивного, 
що до недержавних ВНЗ можуть бути зараховані випускники шкіл з 
"двійками" з окремих предметів за дванадцятибальною системою. Тож 
студентами стають особи, які за рівнем свого розвитку просто не здатні 
засвоїти програми вищої школи. Для них головною проблемою є час, 
якого все ж таки треба дочекатися, коли їм буде вручено  документ 
державного зразка.  

Є значні проблеми й із забезпеченням навчально-виховного процесу 
викладацькими кадрами. Йдеться не про професіоналізм викладачів, 
хоча й тут буває, що новоспечений випускник закладу викладає з 
десяток дисциплін. Здебільшого у приватних ВНЗ працюють за 
сумісництвом чи з погодинною оплатою викладачі державних ВНЗ. 
Часто одночасно в кількох закладах. Їх можна зрозуміти, адже важко в 
цій державі  виживати на одну зарплату чи пенсію. 

Але при цьому не можна не розуміти й того, що рівень навчання 
студентів (про виховання тут узагалі не йдеться) здійснюється 
викладачами, котрі захекано бігають від одного закладу до іншого, 
далекий від бажаного. Безумовно, що збіднюється від цього й освіта в 
державних закладах.  

А ось інформація для роздумів. Забезпечення навчального процесу 
професорсько-викладацьким складом розраховується згідно з 
нормативом: один викладач на 12 студентів. В українських ВНЗ, як уже 
зазначалось, навчається приблизно 2,7 млн. студентів. Професорсько-
викладацький склад налічує 80 тис. осіб. Тобто на одного викладача 
припадає майже 34 студенти. А втім у розвинених країнах цей показник 
часто становить 6 студентів.  

А про яку якість освіти можна говорити, якщо в приватному закладі, 
наприклад, навчається 500-600 студентів, але при цьому є 100-150 
академічних груп, у кожній із яких налічується одна–три особи.  

До цього ще треба додати вакханалію з недотриманням 
ліцензованого обсягу прийому студентів та набори за спеціальностями, 
на які ліцензії взагалі відсутні. Безконтрольні набори ніяким чином  не 
узгоджуються не лише з забезпеченістю професорсько-викладацьким 
складом, а й з обсягом навчальних площ. Як наслідок, навіть формально 
не виконуються навчальні плани (державні стандарти) або в одній 
аудиторії навчальний процес ведуть два–три викладачі  різних 
дисциплін.  

Особливої уваги потребує  діяльність відокремлених підрозділів ВНЗ 
(їх кількість сьогодні вимірюється  сотнями), де набуття професії часто 
набуває очевидних ознак псевдоосвіти.  

З грубими порушеннями чинного законодавства деякі ВНЗ 
створюють філії за кордоном, перевірити діяльність яких практично 
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неможливо, хоча випускникам таких філій видаються українські 
дипломи державного зразка.  

Якщо до цього ще додати важливість наукової складової у вищій 
освіті, то виникає здивування, як подібні вищі навчальні заклади без 
особливих проблем акредитовано за IV, найвищим, рівнем акредитації. 
Таке явище не можна пояснити лише халатним ставленням 
відповідальних осіб до виконання службових обов'язків. 

Ось чому сьогодні на всіляку підтримку з боку громадськості і не 
тільки заслуговує робота керівництва і всього колективу Міністерства 
освіти і науки  України щодо наведення порядку в діяльності як 
приватних, так і державних вищих навчальних закладів, аж до їх 
закриття. Адже вони дискредитують українську вищу освіту, 
викривляють реальний рівень освіченості суспільства, фактично 
обдурюють людей, декларуючи надання «якісної» вищої освіти. 

Тут слід також зауважити, що діяльність окремих приватних ВНЗ 
через демпінгові важелі в оплаті за навчання вже сьогодні негативно 
позначається на наборах студентів до державних ВНЗ, а відтак, з відомих 
уже причин, і на якості вищої освіти в Україні. 

Зрозуміло, до чого це призведе в майбутньому, якщо  в цьому 
навчальному році до школи пішло близько 380 тис. першокласників, а 
ліцензований обсяг лише бакалаврів уже сягає 670 тис. А взагалі за 
нашої злиденності, коли ми втрачаємо через цей фактор велику кількість 
талановитої молоді, і передусім із сільської місцевості, на цьому етапі 
соціально-економічного розвитку України пріоритетом має стати 
якнайповніше державне забезпечення вищої освіти, яке сьогодні є 
недостатнім. У 2004 р. в державних ВНЗ III-IV рівнів акредитації воно 
складало лише 37%, у 2006 р. зросло до 50%. 

Поліпшення якості вищої освіти потребує негайного подолання 
системи  авторитарного управління у ВНЗ, де  самоуправління є простою 
формальністю та грою в демократію. Ніяких позитивних змін не 
відбудеться без подолання явищ корупції, тотальний прояв якої є 
типовим при вступі до ВНЗ. За такого стану справ стовідсотково 
гарантується навчання у ВНЗ, тим більше престижному (елітному),  
далеко не найрозумнішим дітям VIP-персон і зачинені двері для багатьох 
талановитих дітей  простого народу. Тут  важко переоцінити втрати, 
якщо взяти до уваги, що сьогодні серед української освітньої і наукової 
еліти, і не тільки, приблизно 75–80% складають ті, що народилися, росли 
і навчалися в селі.  

Освіта і національне виховання. Оцінюючи стан і перспективи 
розвитку української освіти, також вищої, першочергової уваги  
потребує визначення  її націєтворчої ролі, яка повинна бути зреалізована 
шляхом виховання високоморальної, національно свідомої особистості. 
Це завдання освітньої галузі набагато складніше і, мабуть, 
відповідальніше, ніж надання знань, умінь, навичок. 

На жаль, належна робота в цьому напрямі в навчальних закладах не 
має чіткої цілеспрямованості і послідовності, а то й зовсім відсутня. Тож   
молодь виховують вулиця та телевізійний екран. Останній спустошує і 
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руйнує дитячі душі смертовбивчими та людиноненависницькими 
трилерами, рекламою «біленької, м’якенької», «настояної на бруньках», 
«приємності» пивного смаку. Прикро, що українську молодь спонукають 
до пива Герой України Андрій Шевченко та брати Клички. 
Антивиховною рекламою виглядають і телепередачі про VIP-персон М. 
Жулан та Н. Мосійчук, де політична еліта на тлі пустих побутових 
розмов (бо ж про вагомі досягнення немає що сказати) демонструє 
злиденному народові свої статки (квартири, дачі, лазні, басейни, 
автомобілі тощо), для придбання яких навіть депутатської зарплатні 
замало.  

Причому це стосується не лише відомих олігархів, а й представників 
начебто національної демократії, таких, наприклад, як В.Онопенко чи 
М.Томенко. Від таких передач у старших людей виникає відраза до цих  
політиків (невже вони цього не розуміють), а в молоді – зневага до 
освіти, а тим більше науки, усвідомлення непрестижності науково-
технологічної чи виробничої сфер діяльності. У багатьох молодих 
українців з’являється мета: щоб добре жити, треба за будь-що «влізти» в 
сферу політичну, добре оплачувану та безвідповідальну. До того ж цю 
життєву парадигму демонструють самі VIP-персони, що нахабно 
всовують своїх синів, дочок, племінників і т. д. до складу Верховної 
Ради чи якоїсь місцевої ради, хоча вони ні за досвідом, ні освіченістю, а, 
не виключено, і розумовими здібностями, не здатні фахово виконувати 
відповідальну роботу.  

Все це не має нічого спільного з вихованням моральної, національно 
свідомої особистості.  

Як наслідок, в Україні множиться зденаціоналізоване плем'я. Маємо 
багато тисяч безпритульних, зростання дитячої злочинності, наркоманії, 
алкоголізму, безграмотності, жорстокості дітей і молоді, несприйняття 
українцями рідної української мови, цінностей національної культури. У 
суспільстві інтенсивно збільшується соціальне дно. Сьогодні Україна за 
чисельністю самовбивць, наркоманів, ВІЛ-інфікованих, хворих на 
туберкульоз тощо є європейським лідером. Дедалі збільшується 
кількість дітей, що не навчаються. І не дивно, що у вищому навчальному 
закладі посеред дня за байдужого чи лякливого споглядання присутніх 
студент із почуття дріб'язкової помсти  жорстоко вбиває  студента. 
Влада, на жаль, тут займає індиферентну позицію, хоча це величезна 
біда, коли треба бити на сполох. 

Упущення в справі виховання молоді завдає величезної шкоди 
творенню української нації як єдиної національно свідомої спільноти, 
що покликана досягти шляхетної мети свого життя і діяльності. 

Прикро, що питання про національне виховання у вищій школі є 
питанням риторичним. 

У цьому контексті не зовсім зрозуміло і неприпустимо, що в 
Міністерстві освіти і науки сьогодні не створено цільового 
департаменту, який би організовував і координував виховну роботу в 
навчальних закладах на загальнонаціональному рівні. Для цього є, 
мабуть, об'єктивні причини. Але головне тут – відсутність належної 
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державної політики в цій сфері. Передусім з боку держави бракує 
чіткого замовлення на особистість, яку має зростити, виховати 
українська школа. Взірець: з української школи  має вийти українець, 
українець-патріот, освічений, духовно багатий, гордий тим, що живе на 
рідній  українській землі. 

Чи виконує таке завдання українська школа? Авжеж, що ні. Чи 
можна тут звинувачувати школу? Ні, бо  держава цього не вимагає, їй 
бракує належної політичної волі, усвідомлення правлячою елітою, що 
лише за реалізації такого завдання може збутися омріяне майбутнє 
України. 

А чи не про це говорить Президент України В.А. Ющенко в Посланні 
до Верховної Ради України, констатуючи, що за останні 200 років жодна 
національна держава не зазнала занепаду. А що таке національна 
держава? Це держава національно свідомих людей. 

Аби виховання нашої молоді, а то й усього населення набуло чіткої 
визначеності, цілеспрямованості і незворотності, має бути прийнятий і 
діяти відповідний Закон України «Про національне виховання молоді». 
У 2004 р. було підготовлено проект такого закону, проте з невідомих 
причин (а може, й відомих) цей документ набув статусу «пропавшої 
грамоти». 

Затверджені раніше Концепції громадянського, патріотичного, 
родинного виховання як офіційні документи, як бачимо, не спрацювали, 
і сьогодні вони є лише свідченням наших шарахань від одної виховної 
парадигми до іншої. Воднораз національне виховання має бути 
неперервним, комплексним. І зрозуміло, це не зовсім те, що зараз АПН 
України подає як інновацію в освітньо-виховній системі і називає 
формуванням комунікативних здібностей людини. 

Тут треба зауважити, що національний патріотизм – це емоційний 
стан душі. Чи етично було б вимагати такого стану від тих громадян, які 
трактують Україну як «країну проживання». Мабуть, ні. На мою думку, 
державу б влаштувало, аби вони стали лояльними громадянами цієї 
країни, що сприймають і шанують державні символи, мову, звичаї, 
моральні норми і закони країни свого проживання. А коли вони 
нехтують цим, то принаймні не повинні цього демонструвати, до чого 
сьогодні вдається, наприклад,  «Руський блок» і на що не можна не 
реагувати.  Але й ставлення до таких людей не повинно мати ніяких 
проявів  утисків, тим більше ксенофобії та расизму. Такі правила 
існують у цивілізованих країнах. 

Тому в Україні доцільно запровадити в суспільне життя поняття 
лояльності в його культурно-етичному, а не політичному значенні і 
відповідно знайти йому місце в освітньо-виховній системі. 

З метою цілеспрямованості національного виховання молоді треба 
відмовитися від будь-якої практики офіційного пріоритету вибору 
студентами, учнями чи їхніми батьками мови навчання. А щоб 
розв’язати  мовну проблему в державі та припинити численні спекуляції 
на цьому ґрунті, потрібно якомога швидше прийняти Закон України 
«Про державну українську мову». Я особисто не вірю, що нинішній 



 
Україна – освіта 

 

 435

склад Верховної Ради це зробить. Але, попри все це, громадськість має 
вимагати прийняття такого закону. 

Непросто сьогодні виховувати в молоді національну гідність, коли в 
державі панують злидні, а корупція разом з непатріотизмом і 
неморальністю влади все більше і більше деморалізує суспільство, 
небезпечно поглиблює прірву недовіри і відчуження між народом та 
владою. Лише конкретні справи, чесно задумані і в зазначені терміни 
виконані, можуть об’єднати всі поверхи українського суспільства і 
пробудити в ньому джерела національного, соціального й історичного 
оптимізму. Чесність намірів і справедливість у суспільних відносинах 
мають стати пріоритетом в Українській державі. 

З огляду на націєтворчу роль школи непросто формувати 
національну гідність дітей і молоді в умовах реально існуючого 
контрастного ставлення наших громадян до української мови як 
державної та єднальної. За даними Центру соціальних і політичних 
досліджень «Соціус», українську мову як зручну називають лише 2,64% 
респондентів Донецької області та 2,82% – Луганської, тоді як на Заході 
України цей показник сягає 92–99%. У Харкові і Києві він складає 16–
19%. Найнижча позначка  в Криму – 1,39%. Прикро, але факт, що в 
Донецьку, де проживає приблизно по півмільйона росіян і українців, 
лише 23% українців називають рідною українську мову. Це в той час, 
коли російська мова є рідною для понад 99% росіян. 

І далі. Самоповаги нація досягає не гаслами і начебто патріотичними 
замилуваннями про свою древність, розумність та працьовитість, а 
згодою всього народу, в тому числі й людей при владі, на складних 
відтинках своєї історії піти на пожертву і самообмеження в ім’я 
майбутнього, але для всіх бажаного і зрозумілого і, що дуже важливо, 
справедливого. На жаль, у теперішній Україні нічого такого не 
спостерігається, а тому перспективи націє- і державотворення невтішні, 
принаймні за нинішнього Уряду і Верховної Ради України, де панує 
українофобство «болдирєвих», «корнілових», «алексєєвих» «грачів» та 
їм подібних.  

Отже, проблеми є і проблеми серйозні, але іншого шляху – шляху до 
національної держави через національне виховання і національні 
інтереси – в України немає.   

Урешті-решт ми маємо зрозуміти й усвідомити, що національне в 
державотворенні – це не просто ідея, а невідворотна необхідність, що 
продиктована законом єдності етносу і навколишнього середовища як 
фундаментальної властивості біосфери. Розуміння цієї істини – шлях до 
створення консолідованої української нації, прогресу, цивілізованої, 
розвиненої держави; нехтування цією істиною – шлях до протистояння, 
хаотичного борсання в океані вічних проблем. 

Освіта і наука. Складною проблемою для підняття якості вищої 
освіти в Україні є сучасний стан науково-дослідницької діяльності 
вищих навчальних закладів.  

Світовою практикою, самим життям доведено, що лише тісне 
поєднання освіти з наукою є запорукою забезпечення високої якості 
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освіти та належного інтелектуального супроводу державотворення. Це є 
й провідною вимогою Болонської декларації щодо інтеграції 
європейської вищої освіти. 

Тимчасом усім відомо, що сьогодні українська наука взагалі, 
вузівська зокрема, як би ми себе не підбадьорювали, перебуває в 
критичному стані, який не тільки не відповідає потребам сучасної 
якісної освіти, а й створює реальну загрозу безпеці держави. Спробую 
висловити тезу, що для більшості вчених, що працюють у ВНЗ України, 
наукова діяльність перетворилася в хобі, а викладач-науковець став у 
кращому випадку викладачем-методистом.  

В усі часи відносно невисокі показники науково-дослідної роботи в 
Україні були чи не найголовнішою причиною того, що жоден наш 
університет, який би він не був «національний», не міг увійти до 500 
найбільш рейтингових університетів світу. Але загалом рівень 
української науки був достойним. 

Те, що сьогодні діється з українською наукою, передусім у ВНЗ, не 
витримує ніякої критики.  

Всі розуміють, що три сотні докторських та дві тисячі кандидатських 
дисертацій (кількісно це немало), які щорічно останнім часом 
захищаються в Україні, не є об'єктивним свідченням високого рівня 
нашої науки. Це є лише показник кількості дисертацій і не більше. До 
дійсної науки вони не мають ніякого відношення. Часто це 
переписування в різних інтерпретаціях відомого або й просто плагіат.  

Сьогодні, проголошуючи рух до інноваційної економіки, ніхто 
серйозно не з'ясував, а що це конкретно означає в контексті української 
економіки з урахуванням стану вітчизняної науково-технологічної 
сфери. Без глибокого аналізу цієї справи можна з упевненістю 
констатувати, що вирішення питання переходу до реальної інноваційної 
економіки принципово неможливе. Тут ніякі технопарки чи дослідницькі 
парки, розвиток яких планується поставити в центр проблеми, реально 
не допоможуть. Усе залишиться на рівні декларацій і примітивності, як 
це вже було, коли Україна розвивалася то в умовах «перехідної 
економіки», то «економіки конкурентоспроможної», то «економіки 
ринкової».  

В усіх випадках для України тут постають два не зовсім 
обнадійливих аспекти. По-перше, чи уявляє хто-небудь, куди 
спрямовувати інновації, не маючи реальної збалансованої програми 
розвитку та не визначившись з різким зменшенням ресурсо- і 
енергопотоків? По-друге, а на що ми здатні в цьому інноваційно-
технологічному процесі? У зв'язку з величезними втратами в нашій 
науці, а отже, й освіті, ми мало що можемо самостійно робити на рівні 
сучасного хайтеку. Сьогодні на це спроможні лише США, Японія, деякі 
європейські та інші заможні країни, де за уже створеної належної 
наукової інфраструктури на одного науковця припадає щорічно  100–200 
тис. дол. Європа, як завдання, говорить про суму 1 млн. євро. Це є 
приклад і виклик для України, якщо вона справді прагне увійти до 
європейської спільноти. За нашої ж занедбаної наукової матеріально-
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технічної бази та близько 2 тис. дол. щорічно на науковця, дай Боже, 
щоб ми зберегли здатність до ефективного використання відомих 
новітніх технологій. Тобто питання мало б формулюватися так: якою має 
бути найадекватніша відповідь на глобальний технологічний виклик, 
щоб в Україні можна було здійснити технологічне переоснащення 
економіки і не випасти таким чином з історичного контексту? 

Чи не головною причиною відсталості української науки, безумовно, 
є залишковий принцип її державного фінансування (до речі, як і освіти): 
0,3–0,5% ВВП. Адже відомо,  якщо в державі на науку припадає менше 
ніж 2% ВВП, розпочинаються руйнівні процеси не лише в самій науці, а 
й в економіці і суспільстві в цілому. Для прикладу, цей показник складає 
3,5% в Ізраїлі, 2,75 – в Японії, 2,05% – у США. Про абсолютну величину 
вкладень тут і говорити не доводиться. А це визначає і відповідну 
віддачу, і відповідні наслідки, і відповідну перспективу соціально-
економічного розвитку. Тому навіть передбачені Законом України «Про 
науку і науково-технічну діяльність» 1,7% ВВП не допоможуть 
розв’язати  проблему. 

Крім фінансування, однією з причин непривабливого стану 
вітчизняної наукової галузі є відсутність упродовж усіх років нашої 
державної незалежності хоча б якихось тут змін, не кажучи вже про 
реформування. Як наслідок, відбувалася і поки що продовжується 
саморуйнація галузі. 

Щоправда, тут дещо зроблено за роки незалежності. Йдеться про 
кулуарно пролобійоване створення поза Національною академією наук 
України ще п'яти так званих державних, але самоврядних (тобто нікому 
не підзвітних, хоча й за рахунок податків населення) академій. Але це 
призвело до розпорошення коштів на науку, зменшення її рівня і 
ефективності і, що найважливіше, наукове роззброєння освітньої галузі.  

Державні академії наук, у тому числі і НАН України, перетворилися 
в осередки корупції в науці. Внаслідок цього високі наукові ступені і 
академічні звання, а разом з тим і довічні грошові винагороди тут часто 
отримують особи з сумнівним науковим доробком та одіозною 
репутацією в суспільстві, не кажучи вже про наукові кола. Корупція як 
принцип і засіб життя в українській науці вимиває із повноцінного 
наукового дослідження кращих, дійсних учених та зумовлює зростання 
наукових бездарів. Ось чому все частіше постає питання доцільності 
існування НАН України і галузевих наукових академій як державних 
структур.  

За такого стану української науки не дивно, що  вища освіта і наука, в 
тому числі й академічна, щорічно втрачають тисячі негірших учених, 
докторів і кандидатів наук. Погано те, що, як засвідчує статистика, наша 
молодь не дуже охоче пов’язує своє життя з наукою та прагне працювати 
за кордоном.  

Наукова галузь в Україні потребує невідкладного ґрунтовного 
реформування, причому не окремих її складових (академічної, 
прикладної чи вузівської), а української науки загалом. Звісно, що в 
умовах, коли йдеться про виживання української науки, а виробнича 
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сфера не виявляє якоїсь особливої зацікавленості в технологічному 
оновленні чи вдосконаленні, проблема реформування наукової галузі є 
надзвичайно складною. За такого становища можна висловити лише 
жаль з приводу проекту «Концепції розвитку наукової сфери», що 
підготовлена робочою групою, утвореною розпорядженням Президента 
України від 03.10.2005 р. за № 1183. Цей документ є таким, що не 
передбачає якихось важливих змін в існуючій системі, є декларативним, 
інколи містить протиріччя, таким, що не розв’язує проблеми 
ефективного реформування наукової галузі та забезпечення реального 
поєднання науки, освіти, інновацій.  

Відчувається, що Концепція готувалася в основному в колах НАН 
України, де, як відомо, дещо зневажливо ставляться до науковців, що 
працюють у вищих навчальних закладах. Для прикладу наведу з газети 
«Дзеркало тижня» від 12 лютого 2005 р. думку одного з керівників 
відомого Центру досліджень науково-технічного потенціалу та історії 
науки ім. Г.Доброва НАН України з приводу пропозиції, аби передати 
академічні установи до вищої школи: «…на мій погляд, ця пропозиція 
аналогічна тому, щоб передати, скажімо, потужну сільськогосподарську 
техніку тим, хто знає лише первіснообщинний стиль господарювання». 
То ж чи можна залучати таких учених до реформування української 
науки? – зайве запитувати. Про це засвідчує  і ст. 45 проекту Закону 
України «Про державний бюджет на 2007 рік», згідно з якою науково-
дослідні роботи у ВНЗ мають фінансуватися лише за висновками 
експертної комісії НАН України.  

І насамкінець. Перехід до інноваційної економіки означає рух до 
економіки, побудованої на нових знаннях, які, як засвідчує досвід 
європейських країн, потребують неформального поєднання освіти, 
науки, інновацій. В Україні ці три складові роз'єднані між собою. Для 
створення сприятливого інноваційного середовища потрібна  чітка, 
цілеспрямована державна політика, здійснення якої з огляду на  рівень 
теперішньої політичної еліти, для якої людський капітал мало що 
означає, залишається під великим сумнівом. Що робити за такої 
ситуації? – питання риторичне.  

Пропозиції:  
1. З метою визначення чітких орієнтирів у національному 

державотворенні, а відтак надання належної цілеспрямованості розвитку 
освітньої і наукової сфер розробити та затвердити на високому 
державному рівні концепцію і програму сталого, збалансованого 
розвитку держави з урахуванням принципів, визначених конференцією 
ООН з проблем навколишнього середовища і розвитку, яка відбулася 
1992 р. в Ріо-де-Жанейро (РІО-92). 

2. Верховній Раді України внести зміни і доповнення до чинного 
законодавства, яке регулює діяльність освітньої і наукової сфер 
відповідно до вимог часу та з метою усунення перешкод на шляху до 
економіки знань, підвищення якості вищої освіти, збереження і 
системного зростання інтелектуального потенціалу та інтенсивного 
розвитку науки. 
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3. Кабінету Міністрів України, Міністерству освіти і науки  
України з урахуванням вітчизняних потреб та зарубіжного досвіду 
докласти спільних зусиль до неформального реформування наукової 
галузі: її структури, напрямів досліджень, системи управління, 
фінансування, системи підготовки та соціального забезпечення наукових 
та науково-педагогічних кадрів тощо. 

4. Президентові України, Верховній Раді України, Кабінету 
Міністрів України вжити дієвих заходів щодо реального поєднання 
освіти, науки та інновацій як головних рушійних сил прогресу в 
постіндустріальному суспільстві. 

5. Міністерству освіти і науки України: 
з метою цілеспрямованого і ефективного впровадження принципів 

Болонської декларації та збереження і захисту кращих надбань 
української вищої школи розробити конкретну програму дій, змін, 
нормувань діючої в Україні системи освіти з урахуванням результатів 
цільового експерименту та не допустити втрат українськими 
університетами свого національного обличчя; 

вжити дієвих заходів для упорядкування процесу створення і 
діяльності нових вищих навчальних закладів, зокрема недержавної 
форми власності; 

провести атестацію вищих навчальних закладів на відповідність їх 
статусу «національний»; 

визначити та законодавчо закріпити  відповідальність органів 
місцевого самоврядування та державних адміністрацій щодо створення 
нових ВНЗ та їх відокремлених підрозділів; 

не допускати поширення дистанційної, кореспондентської та інших 
подібних форм освіти, які через відсутність належного навчально-
методичного забезпечення продукують псевдоосвіту; 

разом з Міністерством праці та соціальної політики привести 
освітньо-кваліфікаційні рівні підготовки фахівців у відповідність із 
змінами на ринку праці; 

розробити та впровадити в життя систему регулювання обсягів 
підготовки фахівців різних напрямів і спеціальностей відповідно до 
реальних потреб соціально-економічного розвитку держави; 

вжити дієвих заходів з організації в Україні системного 
національного виховання молоді. Виступити з законодавчою ініціативою 
прийняття Верховною Радою України законів України «Про державну 
українську мову» та « Про національне виховання дітей і молоді»; 

залучати громадськість до вирішення питань освітньо-наукового 
спрямування; доцільно створити при МОН України неформальні 
громадські ради з питань змісту і технологій освіти, національного 
виховання, ліцензування і акредитацій тощо; 

не допустити затвердження Верховною Радою України Закону 
України «Про державний бюджет на 2007 рік», згідно з яким працюючі 
вчені і педагоги позбавляються заробленої пенсії, що призведе до 
непоправної руйнації освіти і науки, адже у ВНЗ України дві третини 
професорсько-викладацького складу –  люди пенсійного віку.  
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Попри всі руйнації педагоги і вчені України – це все ще потужний 
інтелектуальний потенціал української нації і держави, здатний 
реалізувати визначену Творцем величну історичну місію українського 
народу бути високоморальним, заможним і рівноправним серед 
цивілізованих народів світу. Шкода, якщо стане доречним відомий 
жартівливий вислів: не ту країну назвали «гондурасом».  Для України це 
можливо, бо в цій державі зроблено все для того, щоб рівень освіченості 
і інтелекту не був морально і матеріально умотивованим. За таких 
обставин Болонський процес нам нічим не допоможе. 
 
 
 

Мафтин Л.В. (Івано-Франківськ) 
 

УКРАЇНОЗНАВЧІ ДИСЦИПЛІНИ 
У ЗМІСТІ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 
ПРОЦЕСУ ВНЗ ПЕДАГОГІЧНОГО 

СПРЯМУВАННЯ 
  

У статті аналізується стан вивчення українознавчих дисциплін на 
факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького 
національного університету ім.Ю.Федьковича. Подаються пропозиції до 
колегії МОН з питань утвердження українознавства у навчальних 
заходах України. 

 
В умовах становлення національної системи освіти перед вищою 

школою постають нові завдання, якісне вирішення яких можливе за 
умови впровадження українознавчої методології, універсалій 
українського світу. Пріоритет національно-гуманістичної, 
українознавчої системи цінностей у філософії і методології освіти 
обґрунтовується у працях О.Сухомлинської, П.Кононенка, Б.Ступарика, 
Г.Філіпчука, Л.Токаря та багатьох інших науковців. Актуальною 
залишається проблема пошуку оптимальних шляхів впровадження 
українознавства у навчально-виховний процес вітчизняних освітніх 
закладів, педагогічних технологій його використання у ВНЗ. Тож метою 
пропонованої статті ми ставимо проаналізувати стан вивчення 
українознавчих дисциплін на факультеті педагогіки, психології та 
соціальної роботи Чернівецького національного університету імені 
Ю.Федьковича. 

У системі підготовки майбутніх учителів початкових класів важливе 
місце займає курс „Українознавство” – “система наукових інтегративних 
знань про Україну, світове українство як цілісність, як геополітичну 
реальність” (П.Кононенко). Вивчення українознавства передбачає 
Державна національна програма “Освіта. Україна ХХІ ст.”, “Концепція 
національного виховання”, Державна програма “Українознавство в 
системі освіти, науки і культури”, урядова постанова № 1239 від 
6.08.1998 р. про “Базовий навчальний план середніх закладів освіти 
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України”, „Концепція педагогічної освіти” (31.12.1998 р., № 17/1) та ін. 
Зокрема, у “Концепції педагогічної освіти” пріоритетним напрямом 
соціально-гуманістичної підготовки педагогічних працівників 
визначається українознавчий, реалізація якого забезпечує 
“Українознавство” як нормативна навчальна дисципліна.  

Серед основних нормативних дисциплін українознавчого циклу, що 
читають на факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи ЧНУ, 
виокремлюються курси: “Основи українознавства”, “Методика 
викладання українознавства”, “Українознавство з методикою 
викладання”. Вказані нормативні курси розраховані переважно на один 
семестр: на першому курсі спеціальності “Початкове навчання. 
Українознавство” – на два семестри. Робочі програми складені на основі 
навчально-виховних програм з “Українознавства”, розроблених 
колективом науковців Інституту українознавства Міністерства освіти 
України (Київ, 1997 р.), а також “Навчальної програми нормативної 
дисципліни “Українознавство” для вищих закладів освіти” (Київ, 2004 
р.). У робочих програмах курсів “Основи українознавства”, “Методика 
викладання українознавства” враховано пізнавально-інформаційний 
рівень інших нормативних дисциплін, які вивчають майбутні педагоги: 
“Етнографія України”, “Етнопсихологія”, “Етнолінгвістика”, “Музичне 
краєзнавство”. Окрім нормативних курсів українознавчого циклу, 
студентам читають спецкурси, що поглиблюють окремі українознавчі 
проблеми: “Основи родинного виховання”, “Педагогіка української 
діаспори”, “Народна символіка та вірування українців”. 

Вивчення циклу українознавчих дисциплін передбачає спрямованість 
шляхів, форм і методів роботи зі студентами на організацію проблемно-
пошукової, дослідницької діяльності: 

а) збір фольклорно-етнографічних матеріалів, які систематизуються, 
описуються, аналізуються за певними тематичними блоками; 

б) участь у роботі проблемних семінарів та наукових гуртків за 
такими напрямами: 

музичне краєзнавство (кафедра музики) ; 
розвиток українського шкільництва у зарубіжжі (кафедра педагогіки і 

методики початкового навчання); 
українська звичаєвість та обрядовість (кафедра педагогіки і методики 

початкового навчання); 
музичний фольклор (кафедра музики); 
народні промисли і ремесла Буковини (кафедра педагогіки і методики 

початкового навчання); 
методичні особливості викладання українознавства у ЗНЗ (кафедра 

педагогіки і методики початкового навчання); 
традиції української національної фізичної культури (кафедра 

фізичного виховання). 
Студенти користуються навчальними підручниками й посібниками, 

рекомендованими Міністерством освіти і науки України, редакційно-
видавничими радами окремих ВНЗ: Кононенко П., Пономаренко А. 
Українознавство: Конспект лекцій. – К., 2005. – 392 с.; Крисаченко В. 
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Українознавство. Хрестоматія – посіб: У 2-х кн. – К., 1996; Качкан В. 
Українське народознавство в іменах: У 2-х кн. – К., 1995; Культура і 
побут населення України: Навч. посіб. / За ред. В.Наулка. – К., 1994. – 
288 с.; Лановик М., Лановик З. Українська усна народна творчість: 
Підруч. – К., 2001. – 591 с.; Лозко Г. Українське народознавство. – 
Харків, 2005. – 3-тє вид. – 472 с.; Пономарьов А. Українська етнографія: 
Курс лекцій. – К., 1994. – 320 с.; Усатенко Т. Українська національна 
школа: минуле і майбутнє. – К., 2003. – 384 с.; Українознавство в системі 
шкільної освіти. Навч. посіб. – К., 2004. – 312 с.; Українознавство: Навч. 
програма нормативної дисципліни для вищих навч. закладів. – К., 2004. – 
152 с.; Програма з українознавства для 1-12 кл. середньої 
загальноосвітньої школи. – К., 2004. – 180 с.; Король О. Методика 
викладання українознавства в середній школі: Навчально-метод. посіб. – 
К., 1998. – 364 с.; Уроки з народознавства / Упоряд. М.Дмитренко – К., 
1995. – 224 с.; Енциклопедія українознавства для школярів і студентів / 
Авт.–уклад. В.Оліфіренко. – Донецьк, 1999. – 496 с.; Стельмахович М. 
Українська народна педагогіка. – К., 1997. – 232 с.; Мафтин Л. 
Українознавство. Метод. реком. до сем. занять. – Чернівці, 2003. – 31 с.; 
Словник символів культури України / За заг. ред. В.Коцура, 
О.Потапенка. – К., 2002. – 260 с.; Мосіяшенко В. Українська 
етнопедагогіка: Навч. посіб. – Суми, 2005. – 176 с. та ін. 

Викладачі кафедри педагогіки і методики початкового навчання 
систематично беруть участь у науково-методичних конференціях та 
семінарах з українознавчих проблем. Зокрема, у щорічних Міжнародних 
науково-практичних конференціях Науково-дослідного інституту 
українознавства „Стан, проблеми, перспективи розвитку 
українознавства”.  

На факультеті педагогіки, психології та соціальної роботи 
функціонує осередок „Просвіта”, клуб „Педагог”, що проводять 
відповідну українознавчу роботу серед студентської молоді: 
організовують виставки творчих робіт студентів (вишивка, живопис, 
писанкарство та ін.); фольклорно-етнографічні експедиції (стежками 
мого краю); зустрічі з поетами, художниками, народними умільцями; 
урочистості, присвячені „Дню рідної мови”, „Дню матері”; конкурси 
колядок, стрілецьких пісень, різноманітні заходи до святкування 
традиційних календарних свят українців: „Андріївські вечорниці”, 
„Святий Миколай”, „Різдво у моєї родини”, „Радуйся земле, коляда іде” 
тощо. 

У ЧНУ щорічно проводять студентські наукові конференції. Згідно з 
програмою студентської наукової конференції, травень, 2006 р. коло 
українознавчих інтересів студентів педагогічного факультету 
представлене доволі широко: „Історія зародження східних бойових 
мистецтв в Україні” (ст. 3 к. Нікула С.), „Олімпійська діяльність 
незалежної Української держави”  (ст. 4 к. Прекурат О.); „В.Івасюк – 
основоположник української естрадної пісні” (ст. 4 к. Попелухін О.), 
„Вплив сучасного українського естрадно-пісенного мистецтва на 
школярів” (ст. 5 к. Дронь Ю.), „Роль шкільного музичного краєзнавства 
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у формуванні моральної культури учнів ЗНЗ” (ст. 4 к. Довбенчук О.), 
„Культурно-просвітницька діяльність С.Воробкевича”    (ст. 4 к. Федик 
Я.), „Ю.Федькович – основоположник української національної освіти 
на Буковині” (ст. 5 к. Лапушнян Н.),  „Особливості використання 
інтерактивних технологій навчання при вивченні курсу „Я і Україна” в 
початковій школі” (ст. 5 к. Жукотинська Н.),  „Дидактичні погляди та 
методична діяльність Г.Ващенка” (ст. 5 к. Оріховська Н.). 

Тематика виховних годин кураторів педагогічного факультету 
відповідає загальноуніверситетському плану виховної роботи, який 
також тісно пов’язаний з українознавством.  

Науково-дослідницька робота студентів кафедри педагогіки і 
методики початкового навчання в 2005/2006 навч. році передбачала й 
українознавчу проблематику: тематика курсових, дипломних та 
магістерських робіт відображає основні питання дисциплін 
українознавчого циклу:  

методика викладання українознавства у початковій школі (12):  
Міжпредметні зв’язки в навчальному процесі початкової школи; 
Формування пізнавального інтересу в молодших школярів у процесі 

засвоєння нових знань на уроках “Я і Україна”; 
Методика проведення нетрадиційних уроків із курсу “Я і Україна”; 
Формування естетичних почуттів молодших школярів засобами 

українознавства на уроках рідної мови у 3-4 класах; 
Використання народного мистецтва Буковини в навчально-

виховному процесі сучасної початкової школи; 
Умови вибору і поєднання методів навчання на уроках “Я і Україна”; 
Методика оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках “Я і 

Україна”; 
Естетичне виховання учнівської молоді народно-педагогічними 

засобами; 
Особливості роботи над загадкою як жанром усної народної 

творчості у початковій школі; 
Особливості вивчення українських народних балад як жанру усної 

народної творчості; 
Використання народних методів і засобів виховання в практиці 

початкової школи; 
Шляхи впровадження народної дидактики у навчально-виховний 

процес сучасної школи; 
 етнопедагогіка (13): 
Моральне виховання молодших школярів засобами етнопедагогіки на 

предметах гуманітарного циклу; 
Відродження традицій козацької педагогіки в сучасних умовах; 
Роль родинного виховання у становленні особистості; 
Народна гра як засіб національного виховання молодших школярів; 
Розвиток народної і наукової педагогіки в епоху українського 

Відродження; 
Використання в педагогічній діяльності сучасного вчителя здобутків 

народної педагогіки про дитинознавство; 
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Духовно-моральне виховання молодших школярів засобами 
української етнопедагогіки; 

Народні уявлення про основні чинники формування особистості; 
Погляди українців на роль книги вчителем школи в житті людини; 
Основні шляхи і засоби морального виховання в етнопедагогіці 

українців; 
Українська народна педагогіка про форми, методи й засоби 

інтелектуального розвитку дитини;  
Традиційний уклад української родини як засіб утвердження 

національного способу життя; 
Екологічне виховання учнів молодшого шкільного віку засобами 

народної педагогіки; 
 усна народна творчість (12):  
Пізнавально-виховна роль дитячого фольклору;  
Фольклор як засіб морально-етичного виховання молодших школярів 

на уроках читання; 
Специфіка соціально-побутових казок як жанрового різновиду усної 

народної творчості; 
Особливості вивчення легенди як жанру усної народної творчості; 
Особливості родинно-побутових пісень як жанру усної народної 

творчості; 
Особливості вивчення народних оповідань як жанру усної народної 

творчості на уроках у початкових класах; 
Особливості соціально-побутових пісень як жанру усної народної 

творчості; 
Особливості побудови чарівних казок як жанрового різновиду усної 

народної творчості; 
Виховний потенціал українських героїко-фантастичних казок; 
Виховання учнів молодшого шкільного віку засобами усної народної 

творчості; 
Аналіз пісень літературного походження в змісті освіти початкової 

школи; 
Аналіз культово-аніманістичних казок як жанру усної народної 

творчості; 
 організація виховного процесу на українознавчих засадах (3): 
Естетичне виховання молодших школярів засобами українознавства; 
Особливості організації виховного процесу сучасної початкової 

школи; 
Особливості національного виховання молодших школярів; 
 персоналії (5): 
Освітня діяльність Ю.Федьковича та її роль у становленні 

національної школи;  
Педагогічна та просвітницька діяльність Г.Ващенка;  
Педагогічні погляди та просвітницька діяльність М.Драгоманова;  
Софія Русова і просвітницький рух в Україні; 
Внесок О.Духновича в розвиток української народної і наукової 

педагогіки; 
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Загальний контингент студентів, які вивчали протягом 2005/2006 
навч. року українознавчі дисципліни складає: 

Спеціальність: Початкове навчання. Образотворче мистецтво 
(повна форма): ІV курс д.ф.н. – 15 ст.; з.ф.н. – 25 ст.; „Етнопедагогіка 
України” – 81 год. (І сем); „Педагогіка української діаспори” – 54 год (ІІ 
сем.). 

Спеціальність: Початкове навчання. Іноземна мова (повна форма): ІV 
курс д.ф.н. – 10 ст.; з.ф.н. – 17 ст.; „Етнопедагогіка України” – 81 год (І 
сем). 

Спеціальність: Початкове навчання. Дошкільне виховання (повна 
форма): ІV курс д.ф.н. ---  ст.; з.ф.н. – 26 ст.; „Етнопедагогіка України” 
– 81 год. (І сем). „Педагогіка української діаспори” – 54 год (ІІ сем.). 

Спеціальність: Початкове навчання. Українознавство (повна форма): 
І курс д.ф.н. –  22 ст.; з.ф.н. – 65 ст. „Фольклор України” – 81 + 81 год (І 
- ІІ сем.); 

„Основи українознавства” – 81 + 81 год. (І - ІІ сем). „Етнографія 
України” 81 год (ІІ сем.). 

Спеціальність: Дошкільне виховання. Практична психологія 
(скорочена  форма): ІV курс д.ф.н. ---  ст.; з.ф.н. – 29 ст. 
„Етнопедагогіка” – 108 год (ІІ сем.).V курс д.ф.н. ---  ст.; з.ф.н. – 36 ст. 
„Етнопедагогіка” – 54 год (ІІ сем.). 

Спеціальність: Музична педагогіка і виховання. Українознавство 
(скорочена  форма): ІІІ курс д.ф.н. – 9 ст.; з.ф.н. – 100 ст. 
 „Українознавство” – 81 год (І сем.).  „Фольклор України” – 
108 год (І сем.).  „Музичний фольклор України” – 54 год (І сем.). ІV курс 
д.ф.н. – 16 ст.; з.ф.н. – 18 ст. „Етнопедагогіка України” – 108 год (ІІ 
сем). „Етнографія України” – 54 год (ІІ сем). V курс д.ф.н. –  9 ст.; з.ф.н. 
– 45 ст. „Народна символіка та вірування українців” – 54 год (І сем.). 
„Методика викладання українознавства” – 108 год. (І сем). „Музичне 
краєзнавство” – 27 год. (І сем.). 

Спеціальність: Початкове навчання. Українознавство (скорочена  
форма): ІІІ курс д.ф.н. ---   ст.; з.ф.н. – 100 ст. „Фольклор України” – 108 
год (І - ІІ сем.). „Основи родинного виховання” – 27 год (І сем.). 
„Етнографія України” – 54 год (ІІ сем.). „Етнопедагогіка України” – 108 
год (ІІ сем.). „Педагогіка української діаспори” – 54 год (ІІ сем.). V курс 
д.ф.н. --- ; з.ф.н. – 45 ст. „Етнопсихологія” – 54 год (І сем.). „Народна 
символіка та вірування українців” – 54 год (І сем.). „Методика 
викладання українознавства” – 108 год (І сем.). 

Загальна кількість студентів, які протягом 2005/2006 навч. року 
вивчали дисципліни українознавчого циклу складає:  д.ф.н. –   81 ст.;  
з.ф.н. – 576 ст. 

Проблема впровадження курсу “Українознавство” у навчально-виховний 
процес як вищих навчальних закладів України, так і загальноосвітніх шкіл 
потребує належної уваги з боку держави, вищих освітніх інституцій. 
Враховуючи досвід викладання українознавчих дисциплін на факультеті 
педагогіки, психології та соціальної роботи Чернівецького національного 
університету ім. Ю.Федьковича, практику впровадження українознавства у 
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навчально-виховний процес загальноосвітніх шкіл Буковини, звертаємось до 
колегії МОН України з наступними пропозиціями:  

запровадити в усіх навчальних закладах України вивчення нормативного 
курсу „Українознавство”; 

створити кафедри українознавства в усіх ВНЗ, де вони відсутні, особливо 
у ВНЗ негуманітарного профілю; 

збільшити випуск підручників, навчальних посібників з українознавства; 
запровадити для випускників ВНЗ усіх спеціальностей обов’язковий 

державний іспит з українознавства; 
збільшити години на вивчення у ВНЗ нормативного курсу 

„Українознавство”, розширити коло вивчення у ВНЗ українознавчих 
дисциплін; 

передбачити обов’язкову участь Міністерства освіти і науки України у 
фінансуванні наукових українознавчих досліджень, нових навчально-
методичних розробок; 

створити належні умови для аспірантів, докторантів, молодих науковців, 
які займаються дослідженням українознавчої проблематики (фінансування 
наукових тем, стипендій, програми, доступ до архівних матеріалів, 
можливість наукових контактів з діаспорою тощо). 

забезпечити належні умови для відкриття у педагогічних ВНЗ 
спеціальностей, пов’язаних із випуском вчителів українознавства для ЗНЗ, а 
також викладачів українознавства; 

запровадити щорічні Всеукраїнські конкурси й олімпіади з 
українознавства для студентської молоді. 
 
 
 

Архипенко Л.М., Веріго І.М. (Дніпропетровськ) 
 

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ  
МАЙБУТНІХ СПЕЦІАЛІСТІВ  

У КОНТЕКСТІ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ 
 

У статті розглядаються основні напрямки розвитку Болонського 
процесу. Аналізується стан і перспективи розвитку вищої освіти в 
Україні в контексті входження в європейський освітній простір. 
Практична реалізація цих завдань ілюструється прикладами з роботи 
Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ.  

 
Основою стабільності соціально-економічного, політичного життя 

будь-якої країни, засобом відтворення і нарощування людського 
потенціалу, дієвим чинником модернізації економіки є освіта – 
стратегічна основа розвитку суспільства. Найголовніша соціальна 
функція вищої освіти в сучасних умовах – це формування нових 
світоглядних засад людської діяльності. Національна доктрина розвитку 
освіти України в ХХІ ст.. ґрунтується на загальноцивілізаційному 
розумінні освітньої діяльності в умовах інформаційного суспільства. 
Щоб інтегруватися в світовий чи європейський освітній простір, освіта в 
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Україні має реформуватися в руслі глобальних тенденцій її розвитку1. 
ХХІ ст. – це час переходу до високотехнологічного інформаційного 
суспільства, у якому якість людського потенціалу, рівень освіченості і 
культури всього населення набувають вирішального значення для 
економічного й соціального розвитку країни2. 

Інформаційне суспільство ставить перед вищою освітою завдання 
формування адаптованої особистості у всіх аспектах – когнітивному, 
практично-соціальному, комунікативному тощо. Освіта супроводжує 
спеціаліста протягом усього його життя і визначає той соціальний 
простір, у якому людина безпосередньо живе та працює. Освіта 
перетворюється в один із основних ресурсів суспільства, зокрема 
соціально-економічного розвитку, з огляду на характеристики 
інформаційного суспільства як суспільства, зорієнтованого на знання 
(інформацію) як основний виробничий процес. Щоб не програти у 
глобальній конкуренції, актуальним на сьогодні для України є 
становлення неперервної освіти – ефективної системи професійного 
навчання протягом усього трудового життя. 

Завданням державної освітньої політики є виведення освіти, здобутої 
в Україні, на ринок світових освітніх послуг, поглиблення міжнародного 
співробітництва, розширення участі навчальних закладів, учених, 
педагогів і вчителів, учнів, студентів у проектах міжнародних 
організацій та співтовариств3. 

До найважливіших особливостей оновленої системи освіти слід 
віднести фундаменталізацію освіти, що дасть змогу значно підвищити її 
якість, більшу доступність освіти для населення4. 

Процес поступової трансформації соціальних функцій освіти в 
Україні слід віднести до найважливіших модернізаційних процесів, з 
якими ми пов’язуємо інтеграцію країни до європейської спільноти. 
Одним із важливих завдань адаптації вищої освіти до європейських 
вимог є перегляд напрямів і спеціальностей для підготовки фахівців з 
вищою освітою. Нам необхідно суттєво зменшити їх кількість (зараз у 
нас 76 напрямів, у Європі – 20-24, у Російській Федерації – 32)5. 

Назріла також необхідність створити загальнодержавний 
інформаційний банк даних про потреби підприємств, організацій, 
установ у фахівцях із вищою та професійно-технічною освітою. 

Болонський процес – це своєрідний рух освітніх національних систем 
до єдиних критеріїв і стандартів, що утверджуються в Європі. Рішення 

                                           
1 Національна доктрина розвитку освіти України в ХХІ столітті. Нормативно-правове 

забезпечення освіти. Доктрина, закони, концепції. Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. – С. 7. 
2 Концепція загальної середньої освіти (12-ти річна школа). Нормативно-правове 

забезпечення освіти. Доктрина, закони, концепції. – Харків: Основа, 2004. – Ч. 1. – С. 108. 
3 Стан та перспективи професійного розвитку трудового потенціалу України. 

Всеукраїнський форум 28 квітня 2005 року, м. Київ // Вища школа”. – 2005. – № 2. – С. 8. 
4 Братаніч Б. Філософія соціально-орієнтованого маркетингу в освіті. Монографія. – 

Дніпропетровськ: Інновація, 2005. – С. 104. 
5 Ніколаєнко С. Роль освіти у формуванні та розвитку трудового потенціалу України // 

Вища школа. – 2005. – № 2. – С. 17. 
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про приєднання України до Болонського процесу проголошено Указом 
Президента від 17 лютого 2004 р. Міністерство освіти і науки України 
ухвалило комплекс заходів стосовно виходу української вищої школи на 
міжнародний ринок освітніх послуг та комплекс заходів з 
організаційного забезпечення приєднання України до Болонського 
процесу. Міністерство освіти і науки визначило стратегічну мету – п’ять 
пріоритетних напрямів діяльності у сфері освіти і науки. Це: 
європейський рівень якості та доступності освіти; духовна 
зорієнтованість освіти; демократизація освіти; соціальне благополуччя 
науковців і педагогів; розвиток суспільства на основі нових знань. 

Болонський процес – добровільний, багатоваріантний, відкритий, 
поступовий. Ґрунтуючись на цінностях європейської освіти й культури, 
він не має на меті руйнації національних особливостей. Жодна країна не 
поступається національними пріоритетами. Слід і нам зберегти 
національний характер освіти1. 

Початок інтеграційних процесів у галузі освіти закладено Великою 
хартією університетів (1989 р.), Лісабонською конвенцією про визнання 
кваліфікацій для системи вищої освіти європейського регіону (1997 р.) та 
Сорбонською декларацією (1998 р.) щодо узгодження структури системи 
вищої освіти в Європі. Потім були рішення в Болоньї, Празі, Берліні. 
Четвертий етап Болонського процесу відбувся у Норвегії (Берген) у 
травні 2005 р. 

Входження в Болонський процес потребує радикальної модернізації 
змісту вищої освіти: демократизації освітньої політики, підвищення 
самостійності вузів, мобільності викладачів і студентів, впровадження 
державно-громадського управління вузами, вилучення дріб’язкового 
матеріалу тощо. 

У рамках Болонського процесу сформульовано ряд ключових 
позицій. Пропонується ввести два цикли навчання. При цьому тривалість 
навчання на першому циклі має бути не менше трьох і не більше 
чотирьох років. Навчання впродовж другого циклу може передбачати 
отримання ступеня магістра через один-два роки навчання після 
одержання першого ступеня. 

Запровадження кредитної системи передбачає систему обліку 
трудомісткості навчальної роботи в кредитах. Впровадження кредитно-
модульної системи вимагає розробки сучасних механізмів здійснення 
навчального процесу, визначення результатів якості освіти. За 
кредитною системою кожна навчальна дисципліна оцінюється в 
кредитах, які відзначають співвідношення кількості витрат на курс 
відносно до витрат на один навчальний рік (лекції, практичні заняття, 
семінари, курсові, письмові роботи, дипломні проекти). Для того, щоб 
отримати кредити після завершення семестру чи року, студент має 

                                           
1 Сидоренко С. Формування європейської зони вищої освіти (Чи наздоженемо 

„Болонський потяг”?) // Вища освіта України. – 2004. – № 1. – С. 32. 
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успішно скласти іспити та бути переведеним на наступний рівень 
навчання. 

Нам треба провести модульно-рейтингову систему оцінки знань 
сумісну з тією, що вводиться в Європі. Так звана кредитно-трансферна 
система скерована на те, щоб добре структурувати зміст навчання, 
вдосконалювати оцінку знань, щоб було легше зарахувати ті чи інші 
кредитні одиниці, якщо студент переходить з однієї спеціальності на 
іншу, з одного ВНЗ до іншого. А на міжнародному ринку праці 
роботодавець точніше знатиме, які дисципліни студент вивчав, які 
кредити він здобув. Іспити не будуть приймати викладачі, які 
викладають. Згодом відмовимось від семестрових сесій, тобто студент 
буде складати окремі блоки в процесі вивчення. Це потребує нового 
принципу організації навчального процесу й оцінки якості знань. 

Процес європейської інтеграції не має обмежуватися адаптацією 
національного законодавства до стандартів Європейського союзу чи 
лібералізацією внутрішнього ринку, а має охоплювати всі дії на 
входження України до Європейського економічного, політичного, 
правового, наукового та культурного простору. Тому необхідна розробка 
курсів, програм, методик1. 

Контроль якості освіти буде визначатися акредитаційними 
агентствами, незалежними від національних урядів і міжнародних 
організацій. Оцінка буде ґрунтуватися не на тривалості або змісті 
навчання, а на тих знаннях, уміннях і навичках, що отримали 
випускники. Одночасно будуть встановлені стандарти транснаціональної 
освіти2. 

На основі виконання попередніх пунктів передбачається подолання 
перешкод вільного пересування студентів та мобільності викладацького 
й іншого персоналу для взаємного збагачення європейським досвідом. 
Будуть внесені зміни в національні законодавчі акти у сфері 
працевлаштування іноземців. 

Одним із важливих положень Болонського процесу є орієнтація 
вищих навчальних закладів на кінцевий результат. Для забезпечення 
визначення кваліфікації планується використання додатка до диплома, 
рекомендованого ЮНЕСКО. Забезпечення працевлаштування 
випускників буде диктуватися європейським ринком праці. 

У рамках Болонського процесу буде вирішене завдання по залученню 
в Європу студентів з інших регіонів світу. Це має забезпечити 
привабливість європейської системи освіти.  

Держава має сприяти мотивації якісної освіти через доступність усіх 
форм і типів освітніх послуг, демократизм, пріоритетність духовних 

                                           
1 Андрущенко В. Флагман педагогічної освіти України (до 170- річчя Національного 

педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова). // Вища освіта України. – 2005. – № 2. – 
С. 6. 

2 Сєбкова Х. Акредитація і забезпечення вищої освіти в Європі // Вища школа. – 2005. – 
№ 2. – С. 78. 
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цінностей, незалежність освіти від політичних партій, громадських і 
релігійних організацій. 

Завдання, що стоять перед вищою школою України, стосуються 
багатьох аспектів діяльності. В сучасних умовах розвитку освіти треба 
також повніше враховувати процеси її регіоналізації. Сутність цих 
процесів обумовлена рядом чинників, зокрема прагненням молоді 
здобувати освіту якомога ближче до місця проживання. Тому слід 
активізувати роботу зі створення регіональних університетських 
комплексів, здатних надавати освітянські послуги.  

Не залишається осторонь інтеграційних процесів Дніпропетровський 
державний університет внутрішніх справ. Модернізація юридичної 
освіти вимагає вирішення комплексу взаємозалежних проблем. Виникає 
необхідність проведення всебічного аналізу стану і перспектив розвитку 
юридичної освіти в Україні в контексті входження в європейський 
освітній простір, оцінки якості навчально-методичного та 
інформаційного забезпечення юридичної освіти, викладання юридичних 
дисциплін. Актуальним стає об’єктивний підхід при використанні нових 
освітніх технологій у сфері юридичної освіти. У цьому зв’язку перед 
університетом постає низка стратегічних і тактичних, внутрішніх і 
зовнішніх завдань. Головне – це модернізація змісту юридичної освіти. В 
навчальному закладі навчальний процес перебудовується так, щоб 
готувати конкурентноспроможного юриста, адаптованого до ринкових і 
демократичних перетворень, бути провідником національних інтересів. 
Усе це потребує нових підходів до організації навчально-виховного 
процесу. Базовими складовими мають стати сучасна наука, новітня 
методика, педагогічна майстерність викладачів і високі педагогічні 
технології. Стратегічним є інформатизація юридичної освіти, що 
забезпечить інформаційну підготовку юриста. В Дніпропетровському 
державному університеті внутрішніх справ проводиться також значна 
робота по налагодженню співпраці з провідними навчальними закладами 
СНД, Європи й світу. 

Зміст і організація освітнього процесу передбачають такі основні 
напрями: Формування профільної структури підготовки фахівців 
відповідно до потреб населення і ринку праці регіону. Розвиток 
університету як багаторівневого, інноваційного освітнього закладу 
вищої професійної освіти, що реалізує широкий перелік освітніх 
програм. Введення в навчальний процес освітніх стандартів нового 
покоління за спеціальностями. Розробка і впровадження інноваційних 
навчальних технологій, комплексна інформатизація навчального 
процесу. Формування навчально-програмного, навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу. 

Нововведення мають торкнутися організації ранньої профорієнтації 
учнів загальноосвітніх шкіл. Це передбачає надання молодим 
громадянам інформаційно-консультативних та психологічних послуг під 
час вибору професії, проведення предметних олімпіад серед випускників 
середніх закладів освіти, конкурсів учнівських робіт, тестове визначення 
психологічних, морально-етичних якостей. 
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Для того, щоб майбутні студенти мали можливість порівняти 
навчальні заклади регіону, могли обрати вуз, де вони продовжать своє 
навчання, у всіх навчальних закладах проводяться так звані Дні 
відкритих дверей. Щомісяця і в Дніпропетровському державному 
університеті внутрішніх справ практикується така форма роботи. 
Науково-дослідна лабораторія соціологічного моніторингу постійно 
проводить опитування абітурієнтів. Це дає змогу виявити особливості 
потенційних студентів, одержати уявлення про актуальні проблеми 
самовизначення і вибору майбутньої спеціальності сучасною 
українською молоддю. 

Найважливішим аспектом підготовки молоді до ВНЗ у сучасних 
умовах є становлення профільної освіти у старшій школі та підготовчі 
курси у ВНЗ. Хоча концептуальні та організаційні засади цього процесу 
визнано у директивних державних документах1, все ж залишається 
чимало проблем як соціокультурного, так і технологічного характеру, які 
потрібно нам вирішувати на регіональному рівні через співпрацю вищих 
та середніх навчальних закладів. У квітні 2005 р. ці питання широко 
обговорювалися на міській науково-практичній конференції. Так, 
важливою проблемою залишається нормативне, методичне та кадрове 
забезпечення максимально широкої різноманітності форм профільної 
спеціалізації. Спільне завдання школи і вищого навчального закладу 
регіону – передбачити можливість наступного спектра форм профільної 
спеціалізації, а саме: кількість профілів у одній школі; профільних 
класів, груп у класах, міжкласових груп; міжшкільних профільних 
об’єднань, освітніх об’єднань шкіл та інших освітніх установ; 
профільної спеціалізації сільських шкіл; індивідувальної профільної 
спеціалізації з використанням можливостей дистанційного профільного 
навчання. Для їх вирішення потрібні спільні зусилля вищих та 
загальноосвітніх шкіл регіону. 

Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ щорічно 
разом зі школами відбирає учнів у профільні класи. Нині на базі 
університету функціонує близько двох десятків профільних класів. 
Комплектуючи профільні класи, не забуваємо про комплексну діагностику 
профільного навчання. Методики психологічної діагностики є об’єктивним 
способом вивчення індивідуально-психологічних відмінностей учнів, їхніх 
спеціальних здібностей. З цією метою лабораторія соціологічного 
моніторингу проводить тести, анкети. 

Основним документом, що регулює навчально-виховний процес у 
профільних класах, є робочий навчальний план. Намагаємося максимально 
використовувати навчальні години на вивчення предметів навчальних курсів 
з обраного профілю. Відповідно до робочого навчального плану підбираємо 
програми, навчальні посібники. 

Науково-дослідна лабораторія соціологічного моніторингу вносить свій 
посильний вклад у вивчення проблем адаптації першокурсників, оскільки 
перший рік навчання – важлива стадія соціалізації майбутніх працівників 

                                           
1 Концепція профільного навчання у старшій школі // Завуч. – 2003. – № 33. – С. 10. 
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органів внутрішніх справ та правознавців. На цьому етапі формується 
ставлення до навчання з урахуванням його специфіки. Так, на думку 
опитаних першокурсників, у професійній сфері 68,5% хочуть здобути вищу 
освіту з високими показниками, 36,4% вважають, що вища освіта допоможе 
їхньому кар’єрному росту, 41,2% пов’язують свій майбутній професіоналізм 
із здобуттям вищої освіти. Головними факторами, що впливають на 
досягнення успіху в житті, опитані назвали наполегливість (61,8%), силу 
волі (50,3%), порядність (36,4%). Як бачимо, завдання університету 
внутрішніх справ полягає в тому, щоб такі пріоритети збереглися і в 
подальшому. 

Під час досліджень, які проводить науково-дослідна лабораторія 
соціологічного моніторингу, було з’ясовано, що старшокурсники значну 
увагу звертають на якість викладання предметів, змістовність прочитаних 
курсів, технічну оснащеність навчального процесу. Саме ці фактори і 
складають поняття „якість освіти”. 

Розв’язуючи ці актуальні проблеми, звертаємо увагу на впровадження в 
навчальний процес новітніх педагогічних технологій, що дають можливість 
для розвитку творчих здібностей майбутніх фахівців. Серед значної 
кількості інноваційних технологій багато викладачів університету визнають 
переваги роботи в режимі інтерактивного навчання. Поняття „інтерактив” 
тлумачиться як „взаємодія”. Тому інтерактивне навчання – це насамперед 
діалогове навчання, під час якого здійснюється взаємодія педагога і 
студента. В ході діалогового навчання студенти вчаться критично мислити, 
приймати продуктивні рішення, дискутувати.  

Як правило, підсумки роботи за кожний семестр проводимо в 
університеті у вигляді методичних семінарів. Для досягнення високого рівня 
педагогічної майстерності, викладач має мати достатні знання змісту, форм і 
методів викладання. В цьому незаперечну роль відіграють методичні 
семінари, конференції, круглі столи. Педагогізація навчального процесу у 
вищій школі буде запорукою високої якості вищої освіти. 

Реформування освіти не може бути формальним. В контексті приєднання 
України до Болонського процесу виникають деякі проблеми: недостатнє 
визнання в нашому суспільстві й економіці ступеня „бакалавр” як 
кваліфікаційного рівня; велика кількість навчальних напрямів і 
спеціалізацій; збільшення розриву зв’язків між освітянами і працедавцями, 
між освітньою сферою і ринком праці; плутанина в розумінні рівнів 
спеціаліста і магістра.  

Таким чином, Болонський процес впливатиме все глибше на діяльність 
кожного вищого навчального закладу України. Основні документи системи 
вищої освіти більшою мірою були зорієнтовані на „внутрішні” завдання і не 
були націлені на інтегрування національної системи освіти в 
загальноєвропейську. Сьогодні перед нами стоїть завдання створення 
програми послідовного зближення національної системи освіти з 
європейською. Велика відповідальність лягає на плечі вищої школи у 
виконанні великого обсягу організаційно-методичного забезпечення. 

Морально-духовна вихованість майбутнього спеціаліста нині стає 
пріоритетною метою освітньої системи України. Рівний доступ до якісної 
освіти, впровадження мовних стратегій та інформаційних технологій 
допоможуть інтегруватися вищій школі України в європейський простір. 
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Левинська І.Б. (Київ) 

 
НЕОБХІДНІСТЬ ПОЄДНАННЯ  

УПРАВЛІНСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  
ТА ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ  
ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ В ГАЛУЗІ  

ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

У статті досліджується необхідність поєднання управлінського 
забезпечення та філософського осмислення державної політики в галузі 
вищої освіти. Автор переконана, що радикальне збільшення "об'ємів" 
вищої освіти не може не приводити до зміни організації вищої освіти 
на принципово нових філософських та управлінських засадах. 

 
Проблемами політики держави в сфері вищої освіти переймаються 

сьогодні в Україні конкретні державні та наукові установи. Існує з цих 
проблем і спеціальна література1. Вона стосується аналізу професійної 
діяльності освітян та їх керівників, управління навчально-виховним 
процесом у вищих навчальних закладах тощо. Однак навіть побіжний її 
аналіз говорить, що стратегія політики держави тут практично не 
розкривається. Доцільним буде згадати слова В.О. Сухомлинського про 
те, що без наукового передбачення, без уміння закладати в душу людини 
ті зерна, які мають зійти через десятиріччя, виховання перетворюється в 
примітивний догляд, а педагогіка – на чаклунство. 

Нинішній політиці держави в сфері освіти ніяк не обійтися без 
управлінських зусиль до того, щоб привести в дію енергетичне 
"соціальне паливо", тобто без визначення та прогнозованого розв'язання 
суперечностей, а отже, й без употужнення джерел саморозвитку, 
забезпечення закладам вищої освіти умов для переходу з одного стану в 
інший. Освіта у найбільш розвинених країнах Заходу давно вже є 
пріоритетом, суспільно значущою справою, своєрідним імперативом 
соціального розвитку. В цьому руслі, на мою думку, необхідно 
виокремити суперечності, безпосередньо притаманні вже самій системі 
вищої освіти 

Поміж них на окреме своє вирізнення заслуговують такі: 
1) інформаційне перенасичення змісту вищої освіти і брак належних 

зусиль з боку вищих органів управління освітою щодо систематизації та 
стандартизації накопичених знань. Вельми вагомим тут має бути 

                                           
1 Козлова О.Н. Университетский бум // Социально-гуманитарное знание. – 2005. – № 5. 

– С. 197-215; Кочетков В.В. Глобализация в образовании: информационная война или 
доступ к знаниям и благам цивилизации // Вестник Московского университета. Сер. 18. 
Социология и политология. – М., 2005. – № 1. – С. 144-159; Култаєва М. Футурологічні 
розвідки сучасної філософії освіти: теоретичні побудови та проблеми їх здійснення // 
Філософська думка. – 2002. – № 4. – С. 74-89; № 5. – С. 59-75; Павко А. Пріоритети 
гуманітарної освіти та науки // Віче. – 2005. – № 1. – С. 63-66; Ярошенко А.О. Ціннісний 
дискурс освіти: Монографія. – К.: НПУ ім. М.П.Драгоманова, 2004. – 156 с. 
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проведення спеціальних наукових дискусій з питань обсягів та 
доцільності включення до навчальних програм тих чи інших знань, 
упорядкування спеціальностей і створення нового покоління підручників, 
подолання розбіжностей між рівнем підготовки в школі та вимогами до 
навчання у ВНЗ, налагодження міжпредметних зв'язків, усунення 
предметоцентризму тощо; 

2) поглиблення розриву між тим значенням, яке має освіта для 
соціуму інформаційної доби, і компетентністю, реальним 
професіоналізмом безпосередніх носіїв соціального знання – педагогів. 
До речі, наявність цього розриву визнається владою, одначе далі 
констатацій ця справа помітно не зрушується. Тож якісна та 
результативна наукова робота для викладача ВНЗ можлива сьогодні за 
умов певних надмірних зусиль. Зміна структур викладацької діяльності 
мала б призвести до згортання наукової діяльності – у зв’язку з 
об’єктивною відсутністю часу, сил у викладачів, ледве встигаючих 
бігати з одного місця роботи на інше. 

Але тут характерне зростання кількісних показників – вища освіта 
продукує все більше текстів. Помітну роль у цьому відіграє Інтернет. 
Поряд з цим і традиційні форми публікації текстів у журналах, книгах, 
університетських збірках, матеріалах наукових конференцій 
переживають ренесанс (особливо яскраво це помітно на прикладі 
приватних ВНЗ). Активно друкуються й монографії, що відображають 
найскладніші теоретичні дослідження, і підручники з навчальними 
посібниками; 

3) загострення відносин "покоління-спадщина", посилення 
суперечності між об’єктивно необхідним відтворенням і реаліями нової 
соціальної буттєвості. Проте вельми бракує освітянам чіткості щодо того, 
що саме має бути успадковано від радянської доби. 

З філософської точки зору, сучасний розвиток вищої освіти 
відповідає синергетичній моделі, що оформилась під назвою "розвиток у 
режимі з загостренням". При режимі з загостренням, який описується як 
режим гіперболічного зростання, основні показники сильно зростають за 
обмежений  проміжок часу. Час у системі, що розвивається із 
загостренням, відповідно, «стискається». Такий розвиток готує фазовий 
перехід, що передує виникненню нового порядку через ствердження в 
об'єкті, що розвивається, нового системоутворюючого принципу. Але до 
того часу, поки цей перехід не відбувся, в системі накопичується 
потенціал кожного з можливих варіантів майбутнього порядку системи, 
сили майбутньої самореалізації багатьох конкуруючих парадигм, 
тенденцій. Ускладнення структури функціонування системи призводить 
до того, що все важче сприймати її як ціле, відображати образ системи, її 
якісну спрямованість. Саме такий стан характерний для системи 
української вищої освіти. В ній основні показники зростають кількісно 
настільки інтенсивно, що виникають сумніви в збереженні ними власної 
якісної визначеності. Сьогодні вища освіта, переживаючи 
трансформацію, якість якої невизначена, досить інтенсивно реагує на 
зовнішні виклики. Щоправда, ця реакція найчастіше виглядає 
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спонтанно-конформістською, а не внутрішньо вивіреною, 
співвіднесеною з потребами розвитку освіти. Подібний стан характерний 
сьогодні не тільки для вищої освіти. Відчуження стосовно самих себе 
зустрічається все частіше в різних соціальних підсистемах – соціальних 
групах та інститутах. Ще Е.Фромм головною проблемою сучасної 
людини назвав апатію до самої себе. Подолання апатії системи вищої 
освіти стосовно самої себе передбачає зосередження її внутрішніх сил на 
аналізі проблеми власної якісної визначеності. Втрата вищою освітою 
(особливо університетською) фундаментальності призводить до 
трансформації внутрішньої змістовної структури освіти. Тому постійна 
"демократизація" вищої освіти, що виражається в розмиванні кордону, 
який традиційно відділяє її від інших соціальних систем (зокрема, 
політики та економіки), небезпечна з моральної точки зору. 
Переорієнтація з вирішення внутрішніх завдань розвитку 
фундаментальних знань і універсально освічених людей на зміцнення 
зовнішніх зв’язків, прагнення задовольнити будь-який попит руйнують 
істотні характеристики системи вищої освіти. 

Проблема співвідношення вищої освіти і творчості має чимало 
аспектів, її аналіз виявляє глибоку їх суперечність, і разом з тим їх 
нерозривність та взаємозалежність. Вища освіта покликана забезпечити 
стабілізацію якості духовного життя в шлях "виробництва" необхідної 
кількості людей, здатних підтримувати досягнутий рівень якості. 
Творчість, продукування знання забезпечує оновлення, стабілізує 
кількість і орієнтує на продукування якості. Наукова творчість діє на 
основі заборони на повтор, плагіат. Таким чином, зараз у вищій освіті 
відбувається процес стандартизації норм, критеріїв, балів, ступенів – 
форм передачі знань і узагальнення, уніфікації змісту знань, що 
передаються. Цей процес спровокований зростанням масовості вищої 
освіти (яке ставить під сумнів можливість індивідуального підходу до 
студента), з одного боку, і глобалізацією (чи регіоналізацією) – з іншого. 
Радикальне збільшення "об'ємів" вищої освіти не може не приводити до 
зміни організації вищої освіти на принципово нових філософських та 
управлінських засадах.  
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Волощук М.Д. (Івано-Франківськ) 

 
НАУКОВО-ОСВІТНІ ПРОБЛЕМИ  

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У ДЕРЖАВНИХ  
ТА НЕДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ  

ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ 
 
У статті досліджуються науково-освітні проблеми підготовки 

фахівців у державних та недержавних вищих навчальних закладах 
України. Автор переконаний, що освіта як галузь, яка формує 
інтелектуальний потенціал, потребує подальшого вдосконалення як на 
державному, так і на регіональному рівнях, врахування структурної 
перебудови економіки й формування ринкових відносин. 

 
Освіта – основа розвитку особистості, суспільства, нації та держави. 

Вона є визначальним чинником соціально-економічної, культурної, 
політичної та наукової життєдіяльності суспільства, а також 
стратегічним ресурсом забезпечення національних інтересів, зміцнення 
авторитету і конкурентоспроможності держави у світі. Українська освіта 
має багато двоїстих і протилежних, контрастних рис. В даний час освіта 
в Україні складається в основному з двох форм: державної та 
недержавної. Поява в Україні недержавних закладів освіти викликає 
багато дискусій і суперечок серед фахівців сфери освіти, законодавців та 
урядовців, засобів масової інформації, населення України, ставить багато 
запитань до спеціалістів і громадськості й заслуговує на визначення та 
аналіз. Необхідно підкреслити, що в публікаціях України ще 
недостатньо висвітлюють характерні риси та перспективи недержавної 
форми вищої освіти, внесок недержавних вищих закладів освіти у 
підвищення інтелектуального рівня суспільства, зміцнення економічного 
стану України, розвиток науки, техніки й сучасних технологій. 

Навчальні заклади державних та недержавних вузів співпрацюють і 
одночасно конкурують між собою. Їх співпраця повинна мати великі 
перспективи та можливість напрямку вдосконалення навчального 
процесу. У той же час вони є конкурентами – перехоплюють студентів, 
талановитих вчених-фахівців. Хоча недержавні громадські заклади не 
одержують фінансування від уряду (держави), вони мають доступ до 
спеціальних грантів, науково-технічних програм (НТП) і фінансової 
допомоги з цих фондів, що надаються безпосередньо студентам. Тільки 
конкуренція та вільний ринок будуть диктувати необхідність існування 
навчального закладу. 

Студенти мають право самостійно вивчати ситуацію та вирішувати 
свою долю, робити вибір, у якому вузі їм навчатися. Обидва типи вузів 
мають свою цінність і відкривають можливість студенту здобувати 
освіту, майбутню кар'єру. Це справа власного вибору, пов'язаного 
здебільшого з матеріальними можливостями (коштами) та 
спеціалізацією, напрямом навчання, його планів на майбутнє. 
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Недержавні громадські вузи в Україні поки що менші за своїх 
державних конкурентів, але в науковому потенціалі вони сильніші і 
будуть мати перевагу, перспективу, про що свідчить історичний 
розвиток приватної освіти в Україні та сучасний досвід країн світу – 
Японії, США, Австралії та ін. Основною метою, завданням сучасних 
недержавних вузів має бути підготовка всесторонньо високорозвинутих 
фахівців. 

У сучасних ринкових умовах від викладацького складу ВНЗ слід 
вимагати модернізацію навчального процесу (лекцій, практичних занять 
і навчальних програм, матеріалів, які пропонують студентам). 
Обов'язковим має бути використання у викладацькій діяльності 
комп'ютерної техніки, сучасних інформаційних технологій, досягнень 
науки і техніки, Інтернету. Це реальні вимоги ринкових відносин і 
конкурентної боротьби у сфері вищої освіти. Необхідно з 
інституціонального боку держави сприяти створенню недержавних 
громадських навчальних закладів, що дасть змогу підвищити 
конкуренцію між інститутами, університетами та іншими навчальними 
закладами. 

Формуванню інтелектуального потенціалу суспільства сприяє 
насамперед розвиток освіти. Освіта, як і наука, характеризується своєю 
привабливістю. І в 90-х роках, і сьогодні ми значно відстали від 
високорозвинутих країн, особливо в економіці, біології, генетиці, 
соціології, кібернетиці. Але ззовні в освітянській сфері ми маємо 
привабливий вигляд. Усього в Україні функціонує близько 50 тис. 
закладів освіти. За цим показником Україна відповідає більшості 
розвинених держав світу. Одним із важливих показників розвитку освіти 
є кількість студентів на 10 тис. жителів. Уже в 2000 р. Україна за цим 
показником знаходилася на рівні Німеччини, Японії (170 студентів). За 
дев'яності роки цей показник суттєво зріс, так у 1998-1999 рр. 
чисельність студентів (ІІІ-ІУ рівнів акредитації) у розрахунку на 10 тис. 
населення в Україні становив понад 240 осіб. Разом з тим у 
регіональному плані мають місце значні відмінності. Так, наприклад, у 
Харківській області кількість студентів перевищувала 533 особи на 10 
тис. жителів, тоді як у Закарпатській – 97,6, в Київській (без м. Києва) – 
97,4 особи. Традиційно виділяються вузівські центри – Київський, 
Львівський, Одеський, Харківський. Серед областей Західного регіону 
України виділяється Тернопільська область, де за останні роки різко зріс 
контингент студентів. Якщо на початку 90-х років область за рівнем 
розвитку освіти посідала 23 місце, то нині вона – у першій десятці. 
Нерівномірність розміщення вузів зумовлює не лише нерівномірність 
розміщення студентів, а й населення з вищою освітою, науковим 
потенціалом. Встановлено, що в регіонах, де сконцентровано вищі 
навчальні заклади, частка осіб з вищою освітою в 2-3 рази є вищою, ніж 
у середньому по Україні. 

Освіта, як галузь, що формує інтелектуальний потенціал нації, 
потребує подальшого вдосконалення з урахуванням, передусім, потреби 
структурної перебудови, формування ринкових відносин. Останні 
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передбачають, щоб  фахівець для ефективної праці в умовах 
конкурентної боротьби  володів практичними і фундаментальними 
знаннями. У нашій державі має місце тенденція реорганізації інститутів 
в університети. За своїм статусом саме останні мають здійснювати, на 
наш погляд, фундаментальні дослідження. 

Структурні зрушення в мережі вищих навчальних закладів на користь 
університетів позитивно позначаться на забезпеченні населення 
фундаментальними знаннями. 

Останнім часом за деякими напрямами спеціалізації спостерігається 
тенденція до зменшення вступу студентів у вищі навчальні заклади. У 
значної частини населення, зокрема молоді, знизилась зацікавленість в 
освіті, у знаннях. Разом з тим ринкові перетворення, що мають місце і в 
освітянській галузі, зокрема, поява недержавних ВНЗ позитивно 
позначилась на зростанні загальної чисельності підготовки фахівців. Так 
за 1995-2000 рр. випуск фахівців ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації зріс майже 
на 50 %. Як і раніше, вища освіта має престиж, тому сьогодні при виборі 
ВНЗ та спеціальності визначальним чинником є можливість наступного 
працевлаштування після закінчення навчального закладу. Це може 
привести до різкого скорочення обсягів підготовки спеціалістів, що 
спричинить зникнення інтелектуального та наукового потенціалу, 
руйнацію системи освіти. 

Під час навчання тисячі молодих людей є зайняті, а знання, які вони 
отримують у вищих навчальних та професійно-навчальних закладах 
освіти, допоможуть їм при більш сприятливих умовах і позитивних 
злетах в економіці знайти місце в житті та на ринку праці. Науково-
технічний прогрес призводить до застосування раніше набутих знань, 
навичок, появи нових професій і спеціальностей, потребує підвищення 
професійно-кваліфікаційного рівня. 

Процес розсмоктування безробіття буде мати фрагментарний 
характер. Після збільшення попиту на роботу внаслідок прискорення 
темпів економічного розвиту першими знайдуть роботу кваліфіковані 
спеціалісти. 

Освіта розглядається не лише як споживчий товар для людини, а як 
чиста інвестиція в майбутнє. Отже, людський капітал є мірою втілення в 
людині здібностей приносити дохід. Посиленню безробіття сприяє 
низька освіта, свідомість даного суспільства. 

За роки незалежності чисельність приватних та державних 
навчальних закладів суттєво зросла, що свідчить про наявність попиту 
на освітні послуги з ринкових спеціальностей. Разом з тим потенціал цих 
закладів необхідно використовувати для здійснення процесу 
реформування освіти. Процес навчання передбачає використання як 
відповідних освітніх технологій, так і потенціалу, класифікації 
викладача. Доцільно розпочати перепідготовку викладачів до роботи в 
нових умовах, удосконалити і запровадити прогресивні методи 
викладання. 

Україна вступила у ХХІ століття незалежною демократичною 
державою, є повноправним членом світового співтовариства. Відсутність 



 
Україна – освіта 

 

 459

необхідного досвіду в нових соціально-економічних процесах негативно 
впливає на розвиток економіки країни, викликає невдоволення людей. 

Головною проблемою, з якою стикається нинішнє молоде покоління, 
є труднощі працевлаштування. Молодь, яка складає зараз більше 53 % 
населення України, у працездатному віці постає перед загрозою 
безробіття. На 01.10.2005 р. 30,5 % безробітних становить молодь до 30 
років. Рівень знань не відповідає потребам ринку. Особливої гостроти 
набуває проблема первинного працевлаштування молоді після 
закінчення навчальних закладів.  

Рівень освітньої підготовки багато в чому залежить від навчальної 
літератури. Важливу роль відіграє видання посібників, фахових 
матеріалів рідною мовою, поширення інформаційно-освітньої форми 
навчання, традиційні цінності. У той же час частка підготовлених цими 
навчальними закладами спеціалістів для промисловості, будівництва 
скорочується і зменшуються масштаби підготовки кадрів закладами І-ІІ 
рівнів акредитації та закладами системи профтехосвіти. 

Освіта як галузь, що формує інтелектуальний потенціал, потребує 
подальшого вдосконалення як на державному, так і на регіональному 
рівнях, врахування структурної перебудови економіки формування 
ринкових відносин. 

 
 

 
Баран Я.В. (Тернопіль) 

 
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  
В УКРАЇНІ: СТАН, ПРОБЛЕМИ ТА  

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
 

Досліджується фінансове забезпечення вищих навчальних закладів в 
Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку. Автор переконаний, 
що країна в майбутньому зможе мати високий рівень вищої освіти, 
якщо університети будуть орієнтуватися на випереджувальний 
розвиток. 

 
Освіта є фактором поліпшення добробуту людей, забезпечення 

національних інтересів, зміцнення авторитету й 
конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. 
Функціонування та стратегічний розвиток системи освіти залежить 
значною мірою, від розвитку її матеріально-технічного та фінансового 
забезпечення. Головне функціональне призначення матеріально-
технічної бази в системі освіти полягає у створенні розгалуженої 
інфраструктури навчальних закладів, забезпеченні умов для відтворення 
та вдосконалення робочої сили, підготовці висококваліфікованих кадрів 
для різних галузей господарства, таким чином якість освіти перебуває у 
прямій залежності від рівня та характеру її фінансування. 
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Економічні умови діяльності державних вузів у другій половині 90-х 
років ХХ ст. складалися вкрай несприятливо. 

Серед основних проблем, що загострювали ситуацію були: 
по-перше, за рахунок коштів державного бюджету забезпечувалося 

фінансування лише оплати праці працівників ВНЗ і стипендії студентів 
(при чому фінансування здійснювалося не в повному потрібному 
відносно до діючих постанов); 

по-друге, з бюджету не фінансувалася комунальна сфера 
забезпечення діяльності ВНЗ; 

по-третє, відсутність фінансування соціальної підтримки працівників 
вузу і студентів; 

по-четверте, не проводилося фінансування для придбання нового 
обладнання та не було бюджетних асигнувань на нове будівництво. 

Особливо у скрутному становищі опинилися ВНЗ, які готують кадри 
для промисловості, енергетики, транспорту. Постанови уряду відносно 
збільшення заробітної плати, стипендій, доплат не забезпечувалися 
фінансами. 

У 1996 р. була введена практика взаємозв’язків боргів ВНЗ і 
підприємств, що забезпечують ВНЗ електроенергією, теплом, водою. 
Борги бюджету ВНЗ і бюджетні борги податкових виплат організації, 
яка забезпечує комунальні послуги ВНЗ, взаємно погашалися 
Міністерством фінансів. 

У 2000 р. Міністерство освіти і науки України відновило 
фінансування ВНЗ за статтями поточних витрат і на 5-10% – за статтями 
розвитку. Цей рік став періодом відновлення реальної стабільності 
економічної ситуації у вищій школі. 

У 2002 р. указом Президента була затверджена Національна доктрина  
розвитку освіти, у якій Кабмін визначив основні напрями розвитку 
освіти на 2002-2004 р. Зараз формується новий нормативний документ, 
що визначить, як буде розвиватися наша освіта в майбутньому. 

Фінансово-господарська діяльність навчальних закладів та установ 
освіти здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про 
загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-
технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» та інших нормативно-правових актів, що регламентують 
діяльність навчальних закладів у цій сфері. 

Статтею 61 Закону України "Про освіту" передбачено, що "держава 
забезпечує бюджетні асигнування на освіту в розмірі не менше десяти 
відсотків національного доходу (близько 8% ВВП). Однак дані табл. 1 
вказують на те, що традиційних державних джерел фінансування в 
освітній сфері недостатньо, щоб здійснювати фінансування 
задекларованого рівня витрат на освіту. 
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Таблиця 1  
Видатки Зведеного бюджету на розвиток освіти в Україні  

в 1998-2004 рр.* 

Показник 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

ВВП млн. 
грн. 102593 130442 170070 204190 225810 267344 345113 

Зведений 
бюджет, 
млн. грн. 

31196 34820,9 48148,6 55528,0 60318,9 75792,5 102538,4 

Видатки на 
освіту, млн. 

грн. 
4564,2 4719,5 7085,5 9557,1 12269 14978 18342,6 

У % до 
ВВП 4,45 3,62 4,17 4,68 5,43 5,60 5,32 

у % до 
Зведеного 
бюджету 

14,63 13,55 14,72 17,21 20,34 19,76 17,89 

в т.ч. на 
вищу 

освіту, млн 
грн. 

967,58 846,37 2118,97 2828,5 3904,7 4312,9 5424,3 

У % до 
ВВП 0,94 0,65 1,25 1,39 1,73 1,61 1,57 

у % до 
Зведеного 
бюджету 

3,10 2,43 4,40 5,09 6,47 5,69 5,29 

у % до 
видатків на 

освіту 
21,20 17,93 29,91 29,59 31,83 28,79 29,57 

*За даними Міністерства фінансів України та Державного комітету статистики 
 
Які заходи необхідні в процесі адаптації діяльності ВНЗ до 

економічних умов країни? Можна виділити два основні напрямки. По-
перше, потрібно розширити можливості ВНЗ щодо залучення коштів 
спецфонду для забезпечення навчального процесу. Також, на нашу 
думку, було б доцільно кошти спеціального фонду не вилучати у ВНЗ, 
тобто не здійснювати їх перерахування на Єдиний казначейський 
рахунок. Це б дало ширші можливості вузам заробляти гроші (можна, 
кошти, які надходять у спеціальний фонд покласти на депозитний 
рахунок до запитання і таким чином отримати додаткові кошти). Це 
додаткові платні освітні послуги, міжнародна діяльність у рамках 
міжнародних програм і фондів, надання приміщень і ресурсів ВНЗ в 
оренду, залучення спонсорських коштів. По-друге, потрібно внести 
корективи у практику здійснення витрат ВНЗ, з метою економії ресурсів.  

На нашу думку, рівень бюджетного фінансування ВНЗ найближчим 
часом не буде суттєво змінюватися на краще. 

Система вищої освіти опинилася в кризовій фінансовій ситуації. 
Вихід із неї необхідно шукати, тому Кабмін може піти на ряд заходів, які 
нормативно зафіксують ситуацію дефіциту фінансування і тим самим 
визначать менші зобов'язання державного бюджету перед вузами. Ми 
вважаємо, що було б доцільно створити новий механізм фінансування з 
боку держави. Що може статися? 
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1.  Можливе зменшення складу освітніх послуг, які надаються за 
рахунок державних коштів, і регламентування освітніх послуг, які 
вимагають оплати з боку того, хто навчається. Це можуть бути окремі 
спеціальності, які користуються підвищеним попитом.  

2.  Поділ вузів країни на групи, виходячи з джерел фінансової 
підтримки: одна частина ВНЗ залишається на балансі державного 
бюджету, інша залишається без державної підтримки. 

3.  Для державних ВНЗ можливе посилення державного контролю за 
надходженням доходів і здійсненням витрат. При цьому може бути 
введене регламентування напрямків витрат позабюджетних коштів і 
взаємозв'язок ступеня бюджетної підтримки з об'єктами, залученими з 
позабюджетних коштів. 

4.  Можливе здійснення заходів щодо стимулювання вкладення 
приватних коштів у розвиток ВНЗ. Це може бути зроблено, наприклад, 
через законодавче надання податкових пільг підприємствам і приватним 
особам на суми, вкладені в розвиток ВНЗ. 

На жаль, у країні поки що немає механізму вкладання і повернення 
коштів на вищу освіту. Підприємства і конкретні громадяни не платять 
за вищу освіту цільовим порядком, у країні немає відповідних цільових 
фондів, немає можливості надання коштів, які б поверталися. Сьогодні 
держава, вкладаючи кошти у вищу освіту, не має механізму їх 
повернення. У 2000 р. уряд України оголосив про надання кредитів на 
навчання, але склали вони 4 млн грн. (мізерна сума), у 2001 р. ця сума 
склала також 4 млн грн., але була відсутня прозорість у наданні 
кредитів. 

Державна система фінансової підтримки вищої школи має змінитися, 
і при цьому на нашу думку, можливі наступні моделі: 

1.  Поступове нагромадження коштів, які виділяються ВНЗ, і 
повернення за 10-15 років на повне державне забезпечення вищої освіти. 
Водночас потребує розробки механізм оплати з боку підприємств, 
організацій, установ, закладів освіти за використання кваліфікованого 
персоналу. Ця модель може бути реалізована при поступовому 
нагромадженні потенціалу промисловості і зростанні валового 
національного продукту в 3-5 разів. 

2.  Розширення платної освіти і бюджетних кредитів для студентів 
ВНЗ. У період навчання ВНЗ використовують виділені кредити для 
забезпечення свого існування. Після працевлаштування випускника 
відповідно підприємство, установа або конкретний громадянин 
повертають кредитні ресурси бюджету держави протягом 30 років. 
Можна також використати досвід Росії, яка впровадила систему 
державних кредитів і вона передбачає надання пільг учням, які 
закінчили навчання у школі на відмінно (створення своєрідного 
рейтингу), держава бере на себе частину зобов’язань такого студента. 

3.  Організація в державі системи приватних фондів для фінансування 
студентських грантів (витрат вузу на навчання). Для цього потрібні 
законодавчі пільги для підприємств, які будуть перераховувати свої 
кошти в потрібний фонд, і система договорів ВНЗ із засновниками 



 
Україна – освіта 

 

 463

фондів. 
4.  Створення комбінованої державної системи підтримки ВНЗ, що 

передбачає компенсацію мінімального об'єму поточних платежів із 
державного бюджету, або додаткової вибіркової підтримки розвитку 
конкретних вузів (національних освітніх центрів) через державні цільові 
конкурсні програми (своєрідний рейтинг). При цьому частина ВНЗ має 
бути знята з державного фінансування. 

Перша модель менш можлива, до того ж 10 років дуже великий 
термін. Так довго ВНЗ чекати не можуть. Друга і третя моделі можуть 
бути введені в Україні, але для повної їх побудови потрібно не менше 5 
років. 

Найбільш реальна четверта модель – модель часткової державної 
підтримки вищої освіти в Україні. При дефіциті державних коштів 
подібна модель надає велику свободу управління для верхнього рівня й 
одночасно для керівництва ВНЗ. Її головні елементи: нормативи 
поточних перерахунків ВНЗ, державні конкурсні програми розвитку 
вищої освіти. 

За такої моделі фінансування Міністерство освіти і науки отримує 
два важелі управління, а керівництво ВНЗ потрапляє в ситуацію 
дефіцитного конкурсного отримання коштів на розвиток основних 
фондів і придбання обладнання. 

При такій моделі відбувається зменшення індивідуальної державної 
підтримки студентів, надання самостійності ВНЗ за напрямками 
планування і використання поточних коштів. 

Підтримка студентів з боку держави за такої моделі має зменшитися і 
«перекластися» на інші джерела. Так соціальна підтримка може 
здійснюватися через відповідний фонд, стипендіальний – через систему 
іменних стипендій від цільових фондів держави і підприємств. Ряд 
послуг у середині ВНЗ мають стати платними і частково платними. 

Фінансування оплати праці перестає бути цільовим і жорстко 
регламентованим. За надмірних поточних витрат у ВНЗ можуть 
компенсуватися за рахунок коштів оплати праці, за економії поточних 
платежів або оплаті їх за рахунок позабюджетних коштів може 
підвищуватися оплата праці викладачів. Цим створюється реальний 
стимул для колективу ВНЗ до економії поточних ресурсів і залучення 
позабюджетних коштів. 

Нормативи поточних перерахувань ВНЗ можуть бути поставлені 
залежно від ряду факторів. Вони не обов'язково мають бути однаковими 
для ВНЗ. Тут може бути врахований регіон розташування ВНЗ 
(регіональний коефіцієнт), галузева спеціалізація ВНЗ і значення вузу 
для освітньої системи країни (коефіцієнт рейтингу ВНЗ). 

Країна в майбутньому зможе мати високий рівень вищої освіти, якщо 
університети будуть орієнтуватися на випереджувальний розвиток. 
Необхідно спиратися на потреби майбутнього і постіндустріального 
суспільства. 
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Добрянський І.А. (Кіровоград) 

 
ПРИВАТНА ВИЩА ОСВІТА  

ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН 
 

У статті досліджується приватна вища освіта як соціокультурний 
феномен. Автор переконаний, що зараз існує три суттєвих базових 
чинника відмінностей приватного та державного секторів вищих 
навчальних закладів: свобода, відповідальність та самовизначення. 

 
Радикальні соціально-економічні, політичні та духовні перетворення 

в Україні, зміна характеру і спрямованості соціальних відносин 
супроводяться суперечливими тенденціями включення вищої школи в 
нові економічні відносини. Складність цього процесу обумовлена самою 
природою вищої освіти, специфіка якої полягає в реалізації не лише 
інструментальної функції відтворення висококваліфікованих кадрів, а й 
інших функцій: соціальної мобільності, нарощування інтелектуального 
потенціалу суспільства, розповсюдження найбільш соціально значущих 
культурних норм. Вища освіта вирішує різнопланові завдання: соціальні, 
політичні, індивідуально-особистісні та ін. При дослідженні процесів 
включення української вищої школи в ринкове середовище не повною 
мірою враховується багатоаспектний характер її функціонування. Тому 
висловлюються різні думки щодо теоретичного обґрунтування шляхів 
реформування та в оцінці вже здійснених перетворень. 

Формування потужного сектора приватної вищої освіти та його 
розвиток в умовах ринкової трансформації українського суспільства 
актуалізували фундаментальні і прикладні дослідження з проблем 
приватної освіти.  

Особлива актуальність проблем приватної освіти зумовлена 
необхідністю узагальнення, систематизації та осмислення вітчизняного 
досвіду становлення й розвитку приватної вищої освіти, потребою 
обґрунтування її теоретико-методологічних основ та створення сучасної 
її парадигми з урахуванням світових і вітчизняних тенденцій, гострою 
необхідністю переосмислення традиційних уявлень і надання навчально-
виховному процесові у ВНЗ особистісного спрямування, необхідністю 
відходу від традиційних основ організації та проведення навчально-
виховного процесу, потребою наукового проектування розвитку 
приватної вищої освіти в Україні на перспективу. 

Аксіомою є твердження про те, що труднощі «росту» – це насамперед 
проблеми методологічних засад діяльності нових закладів освіти. 
Осмисленню їх сприяє цілеспрямована рефлексія над самими поняттями 
освіти як товару і суспільного блага, сутністю приватної освіти, її 
особливостями, визначення ролі та місця приватних ВНЗ у 
трансформаційному суспільстві та перспектив їх розвитку. У вітчизняній 
науковій літературі обґрунтовані окремі методологічні засади, які дали 
можливість з’ясувати історичні витоки феномену приватної вищої освіти 
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(І.Добрянський, В.Постолатій, О.Романовський, О.Сидоренко тощо), 
періодизацію розвитку приватних вищих навчальних закладів 
(В.Астахова, В.Огаренко, О.Сидоренко, І.Тимошенко), нормативно-
правову базу діяльності приватних ВНЗ (В.Астахов, В. Журавський, 
К.Корсак, Т.Фініков та інші), основи системи управління та організації 
приватної вищої школи (В.Вихрова, В.Дікова-Фаворська, С.Жарая, 
О.Сидоренко, О.Романовський та інші), засади інтеграції вищих 
навчальних закладів до європейського освітнього простору 
(В.Андрущенко, М.Степко, В.Журавський, В.Згуровський, В.Кремень). 

Нова парадигма філософії освіти формується нині, активно 
взаємодіючи з філософією економіки, соціальною філософією, 
філософією історії. Яку освіту повинна одержувати сучасна людина, чим 
має вона керуватися у виборі професії, щоб стати гідним співучасником 
тих процесів, які відбуваються у світі й Україні – вирішення цих та 
інших питань вимагає кардинальних змін у самому освітньому процесі. 
Що й зумовлює пильну увагу до філософії освіти, яка повинна стати 
основою сучасної освітньо-педагогічної доктрини1. 

Є чимало спроб дати філософсько-концептуальне обґрунтування 
процесів в освітній галузі. У переважній більшості з цих обґрунтувань 
розробка нової парадигми сучасної освіти пов’язується зі становленням 
та розвитком філософії освіти як нової галузі освітнього знання, хоча 
тлумачення останньої і нині характеризується розмаїттям поглядів та 
підходів. Наш аналіз цих підходів дає змогу окреслити дві складові 
філософії освіти як самостійної сфери знань: 

першою складовою є сукупність світоглядно-методологічних 
аспектів міждисциплінарних педагогічних теорій та практик, що 
вбудовані в  міжпрофесійні за своєю природою  освітні проекти для 
розробки аксіологічних проблем освітньої діяльності в широких рамках 
соціокультурного контексту розвитку людини; 

другою складовою філософії освіти є осмислення 
загальнофілософських позицій розвитку освіти як особливої галузі 
наукового знання та педагогічної теорії, що має своїм результатом 
синтез загальнофілософських і власне педагогічних знань про освіту та 
людину як центр освітньої діяльності. 

Отже, центральною проблемою, яку розв’язує сьогодні філософія 
освіти при розробці ціннісних основ цілепокладання, є проблема 
філософсько-антропологічна, проблема людського виміру освітньої 
системи та освітньої діяльності. Виходячи з цього, ми обґрунтовуємо 
умови подолання «філософсько-антропологічної» кризи вітчизняної 
освіти:  

філософія освіти має тлумачитись як проблемно-смислова, 
когнітивна, аксіологічна і комунікативна парадигми педагогіки; 

                                           
1 Скотний В.Г. Філософія: історичний і систематичний курс. – К.: Знання України, 

2005. – С. 465. 
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становлення освітньої інфраструктури має розглядатись як духовно-
онтологічна основа трансформації суспільства загалом;  

сутністю навчально-виховного процесу має стати „пайдейя” – 
духовно-інтелектуальне спілкування Вчителя й Учня, над яким 
розмірковували давньогрецькі філософи, намагаючись розв’язати 
проблему виховання душі.  

Спираючись на аналіз традиційних підходів вирішення даної 
проблематики, що ґрунтуються на таких категоріях як „теорія”, 
„концепція”, „поняття” в умовах розмивання термінологічної та 
функціональної „чистоти” суспільних дисциплін під впливом дискурсу 
постмодерну та швидкого темпу соціальних змін, ми вважаємо 
необхідними корективи основних принципів методології в бік 
компаративістики, „конструктивної практики”, феноменологічного 
підходу. 

Так, наукове дослідження явища приватної вищої освіти є 
найпродуктивнішим саме на феноменологічному рівні, – коли 
домінантою виступає вивчення предмета дослідження у його 
взаємовідносинах. При постійній взаємодії, особливо в 
соціокультурному просторі, виникають такі форми, що не підлягають 
однозначному трактуванню. Загалом для соціальних відносин на 
передній план виступає подвійна характеристика взаємодії, де є 
зовнішній – проявлений, і внутрішній – не проявлений – шар феномену. 
Будь-який соціокультурний феномен є духовним обміном двох культур: 
культури зовнішньої (загальної) і культури внутрішньої (індивідуальної, 
особистісної). «Подвійність» – норма існування таких феноменів. З 
позицій гносеологічного дуалізму феномен розглядається як 
трансцендентне та іманентне. Трансцендентне розуміється як таке, що 
лежить по той бік нашого пізнання взагалі, або по той бік нашого „Я”. 
Іманентне розуміється як зміст свідомості, феноменальну данність. 
Термін „феномен” використовується для позначення факту, події, 
процесу , що безпосередньо сприймаються органами відчуття до того, як 
буде висловлене будь-яке судження про нього. Феномен – це те, що 
вказує на себе однією якою-небудь ознакою, яскраво проявляється. 
Сприйняття феномену потребує відповідних аналогових конструкцій для 
того, щоб елімінувати ті ознаки, що не виявляють його як цілісність. 

Із загальних методологічних та методичних підходів психолого-
педагогічного дослідження феномен приватної вищої освіти може 
досліджуватися різними методами. Так, сутність системного підходу 
дослідження феномену приватної вищої освіти виражається в таких 
положеннях, що дають можливість встановлювати якості системних 
об'єктів та аналізувати їх:  

цілісність системи вищої освіти щодо зовнішнього соціокультурного 
та освітнього простору в органічній єдності з ним;  

виокремлення елементів (структури і організації) освітнього 
простору; 
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з'ясування системостворюючих зв'язків і взаємодій, серед яких для 
приватного сектора вищої освіти домінантою є «приватність» як 
глибинна сутнісна категорія;  

окреслення цілей, змісту, умов, засобів, ресурсів та результатів 
функціонування приватної вищої школи. 

Феномен приватної вищої освіти за різних підходів, – залежно від 
предмета й мети дослідження, – може трактуватися по-різному. Разом з 
тим синтез різних точок зору, виходячи з їх наукової дисциплінарної 
матриці, дає об’єктивний погляд на предмет дослідження. 

Так, за соціально-філософського підходу освіта постає у ракурсі її 
зв'язків із соціумом та його підсистемами, як цінніснозначуще 
соціокультурне утворення. Соціально-філософський характер аналізу 
забезпечується при цьому постійним співвіднесенням освіти як 
специфічної цілісності з людиною, її потребами, інтересами та цілями, 
суспільством загалом.  

За такого підходу феномен приватної вищої освіти може вивчатися як 
своєрідна модель розбудови громадянського суспільства в Україні і 
подальшої відповідної трансформації вітчизняного освітнього простору. 

Думка Б.Корольова про те, що приватна вища освіта більше 
притаманна українському народові, ніж державна1, видається нам 
продуктивною в сенсі вивчення приватної вищої освіти в аспекті 
аксіологічному. Система цінностей етнічної спільноти фіксується в її 
матеріальній і духовній культурі. Духовні національні цінності – 
традиції, звичаї, моральні принципи і норми, заповіді, ідеали, – 
відображають світогляд, світорозуміння, риси характеру, вдачі, іншими 
словами – менталітет народу. Засвоєння молодою людиною таких 
цінностей робить її представником нації. Мислителі всіх часів і народів 
відзначали, що немає людини взагалі, немає якихось абстрактних, 
безликих, без належності до певної спільноти людей. Завжди є людина 
певного походження. Так само ніде в світі немає виховання "взагалі". 
Воно завжди має конкретно-історичну форму вираження. Національна 
система виховання і навчання має максимально враховувати національні 
риси і самобутність народу. Тривалий час в Україні через політичні 
причини цим нехтували і навіть забороняли. Нині, спираючись на 
глибинні традиції свого народу, національна система виховання 
поступово відроджується.  

Українському народові властива індивідуальна форма 
цілепокладання та особиста відповідальність за наслідки реалізації цілей. 
Це явище прогресивне, бо воно є передумовою появи людини, здатної до 
свідомого створення нового громадянського суспільства. Індивідуалізм 
як одна з глибинних рис української ментальності в поєднанні з 
делікатністю дає особливе поціновування «приватності» – як власної, 
так і іншого.  

                                           
1 Корольов Б. Недержавний сектор освіти в Україні: проблеми становлення і розвитку // 

Вища освіта України. – 2003. – № 1. – С. 8-14. 
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Тут наш методологічний дискурс закономірно звужується до аналізу 
категорії, що є, безперечно, базовою для розуміння сутності приватної 
вищої освіти, а саме – до категорії «приватність». Приватність є одним з 
доконечних принципів і критеріїв свободи, проявом індивідуалізації як 
вектора і закономірності соціально-культурного й цивілізаційного 
розвитку. Приватність в усіх сферах життя є підставою, формою і 
наслідком здобуття окремою людиною реальних можливостей існувати 
автономно, мати та оберігати свій суверенітет у царині прийняття 
рішень, формування і реалізації «Я-концепції» власного життєвого 
проекту. Визначення приватності ґрунтується на припущенні, що 
можуть (мають) існувати інтереси, властиві окремому індивідові, які 
збігаються з інтересами інших індивідів (або спільнот). Наявність такого 
приватного інтересу спонукає людину до виокремлення із загалу, 
самореалізації, самоствердження. Приватність передбачає свідоме 
протистояння будь-яким намаганням втрутитися ззовні і звузити (або 
звести нанівець) сферу індивідуальної свободи, позбавити особистість 
самої можливості вибору. Передумовою приватності, як важливої 
чесноти громадянського суспільства, є особистісна гідність, визнання й 
повага особистістю гідності в собі та в інших. Значущість приватності 
полягає в тому, що її наявність створює можливість для максимального 
розширення індивідуального простору свободи, вибору тих чи інших 
параметрів особистісної ідентичності поза будь-яким тиском. Потяг до 
приватності (так само, як і потяг до спілкування, визнання іншими) 
вкорінений у самій природі людини, її намаганні виокремитися з юрби, 
усамітнитися, залишитися осторонь зі своїми турботами і пристрастями. 
Приватність утворює потенційну можливість, що її завжди можна без 
перешкод використати (на відміну від самотності і покинутості). 

Приватність може тлумачитися як елемент і докорінна вимога 
індивідуалізму (у цьому розумінні приватність протистоїть загальності і 
колективізму), але може набувати й самодостатності, виступаючи 
характеристикою будь-якого типу «соціальності» (той чи інший рівень 
приватності властивий абсолютній більшості відомих культур, через що 
його не можна тлумачити як надбання винятково західної культури).  

«Приватність» є одним з визначальних чинників креативної 
діяльності людини, який існує в свідомій, підсвідомій і несвідомій 
формі, мотивує різні вчинки, дає цільові психологічно-образні 
установки. Вона проявляється як «зовнішньо» – історично-соціально і 
конкретно (це «мінливий» стан), так і  «внутрішньо» – як постійна 
видова характеристика, що проявляє себе частково або повністю в 
«праксисі» (це постійно «нормальний» стан). 

Дані наших емпіричних досліджень присутності феномену приватної 
вищої освіти у суспільній свідомості виявляють такі його значущі 
ознаки:  

Особливо значущі ознаки (60% і більше): особлива (унікальна) 
бізнесова структура (поєднання бізнесу й освіти, що функціонують за 
різними законами); новоутворення; наслідок і чинник трансформації 
суспільства.  
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Значущі ознаки (50-59%): регіональність (орієнтація на місцеві 
потреби); постійна добудова і перебудова; самореалізація; елемент 
соціокультурної системи (ситуації, парадигми); динамічність; 
«векторність» (вказує напрямок розвитку суспільства).  

Характерні ознаки (30-49%): самовизначення; орієнтація на 
особистість, індивідуальність; свобода; навчання «цивілізованому 
життю»; навчання «цивілізованому бізнесу»; ґрунтується на архетипах 
„власника" і „практика"; мозаїчність (проявляється різними ознаками); 
діалектичність; безпрограшний бізнес («вкладання коштів у самого 
себе»); школа виживання; самодостатність; інститут громадянського 
суспільства; елемент взаємодії культур; несталість форми, впливу і 
визначення (перманентність); унікальність;  

Малозначущі ознаки (20-29%): солідарність; наукове поняття; 
діалогова форма соціальної комунікації; „приватність" як духовна 
категорія; людино-мірність; духовний чинник суспільства; 
некомерційність (ґрунтується на „інших" ринкових законах). 

Таким чином, феномен приватної вищої освіти вже достатньо чітко 
присутній у суспільній свідомості й особливо значущим чином 
асоціюється з особливою бізнесовою структурою, що поєднує бізнес і 
освіту, які існують за різними соціальними законами; новоутворенням, є 
наслідком і водночас чинником трансформації суспільства. На 
значущому рівні феномен приватної вищої освіти присутній у суспільній 
свідомості як явище соціокультурної системи, соціокультурний елемент, 
який насамперед орієнтується на регіональні місцеві потреби населення, 
є динамічним, постійно перебудовується і добудовується (що є 
постмодерністською характеристикою), також виступає векторним 
чинником суспільства і вказує напрямок його розвитку. Достатньо 
характерною ознакою феномену приватної вищої освіти у суспільній 
свідомості виступає свобода волевиявлення, що орієнтується на 
особистість і індивідуальність, стимулює самовизначення. Характерним 
є навчання цивілізованого бізнесу. Це забезпечує безпрограшний бізнес 
для тих, хто вчиться, бо вони вкладають кошти в самих себе на 
загальному підґрунті архетипів „власника” і „практика”, що врешті-решт 
забезпечує своєрідну школу виживання. Поряд з цим, феномен приватної 
вищої освіти характерно пов’язаний з „мозаїчністю”, діалектичністю і 
постійною демонстрацією нових якостей, перманентністю і несталістю 
форм, самодостатністю. 

Виходячи з теоретичних та емпіричних досліджень, ми вважаємо за 
можливе стверджувати, що приватна вища школа є значно 
продуктивнішим, у порівнянні з державною, чинником суспільного 
розвитку. Адже приватні ВНЗ функціонують, спираючись на 
соціокультурні засади, які більше відповідають самій природі людини 
початку ХХІ ст. – свободі та здатності до самовизначення й 
самореалізації. 

Узагальнюючи, ми виділяємо три суттєвих базових чинники 
відмінностей приватного та державного секторів вищих навчальних 
закладів: свобода, відповідальність та самовизначення. За цими 
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чинниками ми пропонуємо оцінювати реальний рівень значущості 
вітчизняної приватної вищої школи для суспільства. Спираючись на 
філософсько-антропологічний підхід, ми прогнозуємо наступний етап 
розвитку приватної вищої школи в Україні як час самовизначення 
приватної вищої школи та відчутного її впливу на трансформаційні 
процеси в системі освіті та в суспільстві загалом. Йдеться не просто про 
окремі вдосконалення тих чи інших напрямів освітньої практики, а про 
перехід системи освіти на якісно новий рівень функціонування зі зміною 
парадигмальних засад розвитку. 

 
 
 

Муравський В.В. (Тернопіль) 
 

ПРОБЛЕМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ  
ЗАКЛАДІВ НЕДЕРЖАВНОЇ ВЛАСНОСТІ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ  
РЕФОРМУВАННЯ ОСВІТИ 

 
Досліджуються проблеми вищих навчальних закладів недержавної 

власності на сучасному етапі реформування освіти. Автор переконаний, 
що вирішення цих проблем дало б змогу вищій школі приватної форми 
власності вийти на якісно новий рівень в освітньому просторі України. 

 
Протистояння між Міністерством освіти і науки та приватними ВНЗ 

точиться вже досить давно, але особливо гострого характеру воно 
набуло останнім часом. Так, недержавні заклади освіти звинувачують 
міністра освіти у наклепах і вимагають вибачень, звертаються до судів і 
Президента України з проханням захистити приватний сектор освіти від 
МОН. Недержавні вищі навчальні заклади України 13 червня 2006 р. 
навіть звертаються до генерального директора ЮНЕСКО Коїчиро 
Мацуурі з проханням „захистити приватні вузи від нападок міністра 
освіти і науки України”. 

Міністерство освіти, в свою чергу, спростовує будь-які звинувачення 
та ліквідовує ВНЗ, що не відповідають стандартам і вимогам МОН. 

Дана стаття не має на меті підтримати або дискримінувати якусь із 
сторін. Зазначені коментарі не стосуються всіх ВНЗ, а тільки окремих 
загальновідомих випадків. Це спроба справді розібратися, які ж 
проблеми притаманні приватному сектору вищої освіти в економічній, 
юридичній, політичній, управлінській та інформаційній сферах, 
знайти можливі варіанти їх вирішення, з’ясувати, які особливості  
сучасного освітнього простору України не дають повною мірою 
конкурувати з традиційними державними ВНЗ. 

Проблема № 1. Поганий фінансовий стан приватних ВНЗ 
порівнянно з державними. Державні вищі навчальні заклади 
отримують кошти з бюджету, а потім паралельно ще й набирають 
студентів для навчання на приватній основі, а отже, мають два джерела 
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фінансування. В той час як у ВНЗ, що здійснюють навчання тільки на 
приватній основі, залишається одне джерело надходження коштів – 
кошти студентів. 

Це, справді, факт, але цікавим є те, що в сьогоднішніх умовах 
державні ВНЗ функціонують в умовах бюджетного дефіциту, тобто вони 
отримують кошти тільки на стипендію і фонд заробітної плати 
відповідно до держзамовлення (не секрет, що рівень заробітної плати в 
багатьох „приватників” перевищує оклади в державних ВНЗ). Ці кошти 
мінімальні, і не раз вони надходять із запізненням. Зрозуміло, що у 
приватних ВНЗ фінансування відбувається регулярно й обсяги 
встановлює сам навчальний заклад.  

У світовій практиці існує дві загальні моделі вирішення цієї 
проблеми й обидві вони пов’язані з державним фінансуванням. Це 
західно-європейський варіант фінансування ВНЗ усіх форм власності і 
російський – фінансування окремих студентів. 

У багатьох країнах (Англія, Японія, Бельгія тощо) держава фінансує 
вищі навчальні заклади як державної, так і недержавної форми власності. 
Проте механізми контролю за використанням виділених коштів 
залишаються за державою. Ще одним із механізмів вирівнювання умов 
може стати перенесення наголосу з фінансування установ на 
фінансування студентів. Заслуговує на вивчення «ваучерна» система 
фінансування вищої освіти (така схема впроваджується у Російській 
Федерації у вигляді „Державних фінансових зобов'язань”). Ця схема 
виконує й інше важливе соціальне завдання – вирівнювання шансів на 
здобуття вищої освіти залежно не від заможності батьків, а від 
здібностей.  

Ще більш радикальним і водночас найменш реалістичним є варіант 
ліквідації державної форми функціонування ВНЗ з перетворенням їх у 
ВНЗ змішаної форми власності або в приватні.  

Проблема № 2. Недосконалість правової бази ВНЗ недержавної 
форми власності. У законодавстві про освіту в Україні хоч і закріплено 
юридичну основу ВНЗ приватної форми власності та нормативна база 
таких закладів освіти нині вкрай недосконала. Звідси максимальної 
гостроти набули питання недосконалості правової бази, яка регулює 
порядок встановлення організаційно-правових форм діяльності вищих 
навчальних закладів та питання юридичної форми, статусу недержавних 
вищих закладів освіти України або, власне, питання існування і 
функціонування в Українській державі приватної власності загалом. 

Недержавні ВНЗ ототожнюються зі звичайними комерційними 
структурами, ТОВ, AT тощо, що призводить до значних незручностей 
для суб’єктів освітнього процесу та інших фінансових проблем для цих 
ВНЗ. Наприклад, позбавлення професорсько-викладацьких кадрів 
українських приватних ВНЗ наукових пенсій, а студентів – законних 
пільг і соціального захисту, неврегульованість питань оподаткування 
недержавних ВНЗ і т.д. Така база має суперечливий характер і в разі її 
неврегульованості може спричинити вкрай негативні наслідки для всієї 
системи освіти України, а не лише для недержавних ВНЗ. 
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Верховна Рада України має терміново ухвалити такі зміни до Закону 
України «Про освіту» та до Закону України «Про вищу освіту», у яких, 
передусім, було б чітко визначено організаційно-правову форму 
недержавних вищих закладів освіти України. Врегулювання проблеми 
юридичної форми приватних ВНЗ має бути предметом першочергової 
уваги Міністерства юстиції України, Міністерства освіти і науки 
України, ряду державних комітетів України, інших виконавчих органів 
влади. 

Проблема № 3. Ліквідація МОН приватних ВНЗ або приватні 
ВНЗ і їх філії як метод заробляти легкі гроші. За даними Міністерства 
освіти, за останні 2 роки в Україні анульовані ліцензії більше 100 
навчальних закладів і їх філій у зв’язку з неналежною якістю надання 
освітніх послуг. 

Вищезгадані ВНЗ і філії були закриті через відсутність достатнього 
забезпечення студентів навчальними площами, матеріально-технічною і 
навчально-методичною базою. У філіях найчастіше немає і потрібної 
кількості викладачів, а ті, які числяться, не завжди відповідають 
мінімальним професійним вимогам. 

Якщо певний ВНЗ хоче створити в невеличкому місті вищий 
навчальний заклад, він має його зареєструвати як дочірній інститут із 
належною матеріально технічною базою та повноцінним професорсько-
викладацьким колективом. Основне завдання МОН є контроль за цією 
процедурою, а позбавлення ліцензії є максимально можливою мірою 
покарання і може застосовуватися у випадках невідповідності 
державним стандартам таких ВНЗ та їх філій. Але в жодному випадку це 
не може бути засобом тиску держави на недержавні вищі заклади освіти. 

Цікавим був би варіант створення в кожній області з усіх приватних 
ВНЗ одного обласного приватного ВНЗ. При цьому вищі навчальні 
заклади, які б ввійшли до нього, мали б стати факультетами за 
спеціальностями, які викладаються в цих ВНЗ найкраще. Правда, у 
цьому випадку залишається багато нез’ясованих запитань. 

Проблема № 4. Недостатність професорсько-викладацького 
складу. Особливо гостро постає проблема недостатності викладачів 
найвищої академічної кваліфікації: професорів та докторів наук. А 
сектор деяких ВНЗ недержавної форми власності здебільшого тільки 
повноцінно функціонує саме завдяки залученню до навчального процесу 
професорів та докторів наук з державних ВНЗ. 

Це зумовлене трьома основними факторами. По-перше, за час 
незалежності відбувся значний відтік висококваліфікованих кадрів поза 
межі України. По-друге, процес відновлення професорського складу 
ВНЗ відбувається вкрай повільно, що зумовлено як значним соціально-
економічним пониженням статусу професорського звання, так і 
ускладненою процедурою здобуття доктора наук не тільки для 
приватних, а й для державних ВНЗ. По-третє, зростання кількості 
студентів у ВНЗ, яке спостерігаємо в останні роки, непропорційне 
зростанню штатних працівників (збільшення останніх веде до 
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збільшення витрат приватних ВНЗ), що в свою чергу, призводить до 
проблеми перенавантаження.  

Створення приватними ВНЗ належних умов для праці для вже 
існуючих та підготовлення власних професорів та докторів. Необхідно 
створити свої наукові школи, власну аспірантуру, докторантуру, фахові 
наукові видання, впроваджувати інноваційні освітні технології тощо. 

Проблема № 5. Недостатня автономність, незалежність 
приватних ВНЗ від держави. ВНЗ недержавної форми власності 
постійно звинувачують Міністерство освіти в тому, що чиновники 
постійно прагнуть позбавити і так незначних проявів незалежності 
усього приватного сектору освіти. 

Слід зауважити, що ситуація з автономністю всіх вищих навчальних 
закладів у нас не така вже й погана, як усі стверджують. Керівництво 
усіх ВНЗ в Україні має величезний перелік повноважень, що ставить 
українську освіту вище багатьох країн Європи у питанні незалежності 
від держави. А власники ВНЗ недержавної форми власності мають такі 
самі повноваження, як і державні органи управління щодо контролю за 
фінансово-господарською діяльністю, дотриманням умов передбачених 
рішенням про заснування, а також – призначення керівника. 

Цікавим фактом є те, що торік Міносвіти і науки настійно 
рекомендувало недержавним ВНЗ пройти перереєстрацію й прийняти 
нову форму власності – „установи”. Погодилися на перереєстрацію не 
всі ВНЗ. Деякі навіть вирішили відстоювати свої права в судовому 
порядку. Головним аргументом проти було те, що засновники приватних 
ВНЗ втрачали більшу частину управлінських функцій, а керівники 
навчальних закладів мали призначатися з відома державних органів. 

Проблема № 6. Поганий імідж шкодить конкурентноздатності 
ВНЗ недержавної власності. Напередодні вступних іспитів до ВНЗ у 
пресі можна було прочитати, як погано навчатися в приватних 
навчальних закладах. Цікавий факт, що деякі автори таких статей є 
студентами таких закладів освіти. 

Як і в будь-якій неправді доля правди в цих статтях є, але не більше 
як доля. Так склалося, що українське суспільство з недовірою ставиться 
до приватних ВНЗ, і найбільшою заслугою в цьому є деякі ЗМІ, а також 
ті приватні ВНЗ, які своїми діями, якістю наданих освітніх послуг просто 
паплюжать таке тяжко зароблене чесне ім’я приватної освіти.  

Оскільки в ВНЗ практично не мають ніякого впливу на ЗМІ й інші 
ВНЗ, то необхідно працювати над власним іміджем, брендом, 
особливостями, які б відрізняли приватний вищий заклад освіти від усіх 
інших ВНЗ. Особливо виграшним варіантом приватних ВНЗ проти 
державних було б створення своєрідних закладів безперервної освіти 
(дитячий садок – гімназія – бізнес-коледж – бакалаврат – магістратура – 
аспірантура – докторантура – друга вища освіта – підвищення 
кваліфікації тощо), які дали б змогу зайняти приватному сектору освіти 
своє місце серед навчального процесу України й достойно конкурувати з 
мережею державних закладів освіти.  
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Отже, вирішення цих проблем дало б можливість вищій школі приватної 
форми власності вийти на якісно новий рівень в освітньому просторі 
України. А сьогодні, встояти на ринку освітніх послуг і продовжувати 
успішно розвиватися зможуть лише ті приватні ВНЗ, які поряд з 
економічною метою своєї діяльності (отриманням прибутку від 
підприємницької діяльності та задоволенням зростаючого попиту населення) 
поставлять ще й набуття авторитету, створення позитивного іміджу, 
зосередять увагу на поліпшенні якості навчального процесу, створенні й 
постійному оновленні власної матеріально-технічної бази, яка б відповідала 
сучасним вимогам та міжнародним стандартам. 

Приватних  навчальних закладів сьогодні в Україні достатньо. Але ВНЗ, 
які своєю багаторічною освітянською діяльністю здобули право називатися 
авангардом і бути в фарватері приватної галузі вищої освіти, на жаль, 
одиниці. І дуже важливо множити досвід кращих. 
 
 
 

Винославська О.В. (Київ) 
 

ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕТИЧНИХ  
НОРМ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВИКЛАДАЧІВ ТЕХНІЧНИХ  
УНІВЕРСИТЕТІВ 

 
Статтю присвячено аналізу особливостей реалізації науково-

педагогічними працівниками технічних університетів етичних норм 
професійної діяльності. Проведене за допомогою спеціального 
опитувальника дослідження показало, що в процесі здійснення 
професійних взаємовідносин у викладачів-експертів, викладачів-
початківців і аспірантів виникають ускладнення, причиною яких 
виступають значні відмінності у рівнях моральної свідомості суб’єктів 
взаємодії.   

 
Початок ХХІ ст. ознаменований складними інтеграційними процесами у 

світовій освіті, зокрема, підготовкою України до входження в Європейський 
простір вищої освіти1. Неминучий перехід українських вищих навчальних 
закладів на міжнародні стандарти вищої освіти, пов’язаний з інтеграцією, 
вимагає дослідження психологічних чинників, які впливають на їх 
впровадження. Одним з таких чинників виступає створення належних умов 
для активного й цілеспрямованого дотримання науково-педагогічними 
працівниками вищих навчальних закладів етичних норм у своїй професійній 
сфері2.  

                                           
1 Журавський В.С., Згуровський М.З. Болонський процес: головні принципи входження 

в Європейський простір вищої освіти. – К.: ІВЦ Вид-во «Політехніка», 2003. – 200 с. 
2 Балл Г.О. Про психологічний зміст і духовну сутність педагогічної складової вищої 

освіти // Університетська педагогічна освіта як шлях гуманізації суспільства: Матеріали 
доповідей Міжнародної конференції. – К.: КНЕУ, 1999. – С. 14-18. 
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У сучасному світі існують два шляхи пояснення процесу прийняття 
індивідом етичного рішення – нормативний та дескриптивний. 
Нормативний підхід, винайдений філософами, відкриває шляхи 
прийняття етичних рішень індивідом як свідомим представником моралі, 
який старанно думає про свій моральний вибір1. Інакше кажучи, 
моральні норми були винайдені для того, щоб допомогти особистості у 
прийнятті найкращих з можливих етичних рішень. Проте відомо, що 
люди не завжди приймають найкращі рішення. Встановлені норми не 
завжди виконуються. Дескриптивний підхід базується на результатах 
психологічних досліджень і описує як люди насправді приймають етичні 
рішення2. Зокрема, він зосереджується на когнітивних процесах і 
обмеженнях, які часто утримують людей від прийняття найкращих 
можливих рішень.  

Отже, виявлення специфічних особливостей реалізації науково-
педагогічними працівниками вищої школи етичних норм професійної 
діяльності, а також з’ясування найбільш серйозних обмежень, з якими 
зустрічаються викладачі в процесі здійснення ними морального вибору, 
виступають актуальними завданнями сучасної психології. Виходячи з 
актуальності цих завдань, мета нашого дослідження полягає у 
визначенні типології етико-психологічних проблем, що виникають у 
викладачів технічних вищих навчальних закладів у процесі реалізації 
ними основних напрямів професійної діяльності.  

Відповідно до мети дослідження були поставлені наступні завдання: 
1. Дослідити специфічні особливості реалізації науково-

педагогічними працівниками вищої школи етичних норм професійної 
діяльності. 

2. Визначити типологію етико-психологічних проблем, з якими 
зустрічаються викладачі технічних вищих навчальних закладів у процесі 
реалізації ними основних функціональних ролей професійної діяльності. 

3. Розробити методику дослідження особливостей моральної 
поведінки викладачів під час розв’язання ними етичних дилем. 

4. Виявити найбільш складні етико-психологічні проблеми, 
вирішення яких потребує втручання практичного психолога. 

5. Сформулювати методичні рекомендації для практичних психологів 
щодо надання ними психологічної допомоги науково-педагогічним 
працівникам технічних вищих навчальних закладів. 

Для розв’язання поставлених завдань у роботі були використані такі 
методи: теоретичний аналіз проблеми, метод опитування (інтерв’ю, 
бесіда, експертні фокус-групи), метод проектування, експериментальний 
метод. Статистична обробка результатів дослідження здійснювалася за 
допомогою альтернативного аналізу та методу групування даних. 

                                           
1 Hill A.D. Just Business: Christian Ethics for the Marketplace. – Downers Grove, Illinois: 

Inter Varsity Press, 1997. – 232 p. 
2 Trevino L.K. Managing Business Ethics: Straight Talk About How To Do It Right. – New 

York: J. Wiley & Sons, 1995. – 332 p. 
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У межах професійної діяльності викладача вищої школи 
передбачається дотримання двох видів норм: а) норм, що регулюють 
здійснення професійної діяльності; б) норм, що характеризують ціннісне 
ставлення до здійснення цієї діяльності. Причинами недотримання ними 
цих норм можуть виступати чинники як об’єктивного, так і 
суб’єктивного характеру. 

Оскільки одним з провідних елементів психологічної культури 
викладача вищої школи виступає рівень його морального розвитку, який 
може виявлятися у моральній поведінці суб’єкта професійної діяльності, 
а також у його моральних ставленнях до її виконання1, ми зосередилися 
у нашому дослідженні на з’ясуванні причин виникнення утруднень у 
реалізації викладачами технічних вищих навчальних закладів саме 
етичних норм професійної діяльності. 

У дослідженні взяли участь викладачі та аспіранти технічних вищих 
навчальних закладів м. Києва: Національного технічного університету 
України “Київський політехнічний інститут”, Київського університету 
економіки і технологій транспорту, Національного університету 
харчових технологій.  

Досліджуючи специфічні особливості реалізації науково-
педагогічними працівниками вищої школи етичних норм професійної 
діяльності, ми враховували її поліфункціональність, яка полягає у тому, 
що викладач вищого навчального закладу виконує по відношенню до 
студентів принаймні п’ять функціональних ролей: педагога, вихователя, 
вченого, методиста й організатора. Окрім того, він виступає також 
членом педагогічного колективу кафедри, факультету, інституту і це 
зобов’язує його вступати у ділові взаємовідносини з керівниками 
відповідних підрозділів, колегами та іншим персоналом вищого закладу 
освіти. 

Систематизація фактичного матеріалу, зібраного на початку 
дослідження, дала змогу виділити чотири основні типи ситуацій 
взаємодії суб’єктів навчально-виховного процесу, у яких викладачі 
найчастіше зустрічаються з утрудненнями в реалізації етичних норм 
професійної діяльності. 

Ситуації першого типу виникають у взаємовідносинах “викладач – 
студент”, а саме:  

викладач – потік студентів;  
викладач – група студентів;  
викладач – студент. 
Ситуації другого типу виникають у взаємовідносинах “викладач – 

викладач” у процесі реалізації ними таких напрямів професійної 
діяльності, як:  

організаційна робота;  
навчальна робота;  

                                           
1 Kohlberg L. Philosophy of Moral Development. – New York: Harper and Row, 1981. – 

P. 409-412. 
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наукова робота;  
методична робота.  
Ситуації третього типу виникають у взаємовідносинах “викладач – 

керівник” з приводу здійснення викладачами всіх зазначених вище 
напрямів професійної діяльності.  

Ситуації четвертого типу виникають у взаємовідносинах “викладач 
– допоміжний персонал”, тобто в процесі взаємодії з працівниками 
бібліотеки, відділу кадрів, бухгалтерії, технічних служб, лаборантами, 
методистами тощо.  

Зазначена систематизація була покладена в основу розробленої нами 
методики дослідження особливостей моральної поведінки викладачів під 
час розв’язання ними етичних дилем та виявлення найбільш складних 
етико-психологічних проблем, вирішення яких потребує втручання 
практичного психолога. Анкета, яку ми застосовували у дослідженні, 
була розроблена за зразком опитувальника, що застосовувався у роботі1. 
Основна частина анкети являла собою опис вісімнадцяти ситуацій, 
кожна з яких ілюструвала ту або іншу типову етичну дилему, пов’язану 
із реалізацією викладачами етичних норм у професійній діяльності. 
Поряд із кожною включеною до анкети ситуацією було залишене місце 
для приміток або коментарів, зокрема, респондентів просили позначити, 
чи доводилося їм коли-небудь брати участь у такій ситуації або 
спостерігати щось подібне. Анкета також передбачала відповіді 
респондентів на запитання “З якою найскладнішою етичною проблемою 
Ви зустрічалися у Вашій роботі?” 

Усі респонденти були розподілені на три групи. До першої групи 
увійшли експерти – викладачі з педагогічним стажем більше 10 років. 
Другу групу утворили викладачі-початківці з педагогічним стажем до 
трьох років. До третьої групи ми віднесли аспірантів, як майбутніх 
викладачів. 

У таблиці 1 представлена у відсотках кількість респондентів усіх 
трьох груп, які мали певні утруднення з реалізації етичних норм у 
ситуаціях типу “викладач – студенти”.  

Таблиця 1 
Утруднення з реалізації етичних норм у ситуаціях типу  

“ВИКЛАДАЧ – СТУДЕНТИ”, % 
Тип ситуації Експерти Викладачі-

початківці Аспіранти 
Викладач – потік 

студентів 33,3 39,3 19,3 
Викладач – група 

студентів 3,7 7,1 11,6 
Викладач – студент 18,5 10,7 3,6 

 

                                           
1 Wood J.A., Longenecker J.G., McKinney J.A., Moore C.W. Ethical Attitudes of Students 

and Business Professionals: A Study of Moral Reasoning // Journal of Business Ethics. – 1988. – 
№ 7. – Р. 249-257. 
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Як видно з таблиці, найбільшу кількість утруднень у ситуаціях такого 
типу зазнали представники усіх груп респондентів у процесі навчально-
виховної роботи з потоком студентів. Причому, більшу кількість 
утруднень у викладачів-початківців порівняно з експертами можна 
пояснити відсутністю в них необхідного досвіду з читання лекцій перед 
аудиторією. Меншу ж кількість утруднень в аспірантів порівняно з 
іншими групами респондентів можна пояснити тим, що їх залучають до 
читання лекцій рідше.  

Між кількістю утруднень у роботі з академічною групою та 
індивідуальною роботою зі студентами була виявлена обернено 
пропорційна залежність: із збільшенням педагогічного стажу кількість 
утруднень при проведенні групових занять знижується, а при здійсненні 
індивідуальної роботи – стає вищою. Це пояснюється особливостями 
розподілу педагогічного навантаження між окремими категоріями 
викладачів. Так, аспірантів майже не залучають до індивідуальної 
роботи, приймання заліків та екзаменів, але дуже часто призначають на 
проведення практичних та лабораторних занять в академічних групах, 
лекції для яких читають їх наукові керівники (тобто, викладачі-
експерти). 

У таблиці 2 наведені дані щодо кількості респондентів усіх трьох 
груп, які мали певні утруднення з реалізації етичних норм у ситуаціях 
типу “викладач – викладач”. З таблиці видно, що найбільша кількість 
етичних дилем у ситуаціях такого типу виникає в процесі ділових 
стосунків стосовно здійснення навчальної роботи. Найчастіше це 
відбувається через розбіжність між нормами проголошуваними і 
нормами, що реально діють у тому чи іншому педагогічному колективі. 
Розбіжність у рівнях моральної свідомості окремих викладачів 
спричиняє також до виникнення значної кількості етичних дилем у 
ділових стосунках з приводу організації навчального процесу. 
Прикладом може бути ситуація, коли “викладач позичив у колеги 
матеріали для організації ділової гри, “забув” їх повернути, а при 
нагадуванні сказав, що загубив”. 

Таблиця 2 
Утруднення з реалізації етичних норм у ситуаціях типу  

“ВИКЛАДАЧ – ВИКЛАДАЧ”, % 
Напрям діяльності 

викладача Експерти Викладачі-
початківці 

Аспірант
и 

Навчальна робота 48,1 35,7 14,2 
Наукова робота 11,1 – – 

Методична робота – – 3,6 
Організаційна робота 37,0 21,4 7,1 

 
Окрім того, відповіді респондентів висвітлили, що у педагогічних 

колективах вищих навчальних закладів проблеми реалізації етичних 
норм виникають не тільки в ділових, а й у особистих взаємовідносинах 
викладачів. Найчастіше зазнають утруднень в особистих 
взаємовідносинах викладачі-початківці (21,4%), вдвічі рідше – 
викладачі-експерти (11,1%) і дуже рідко – аспіранти (3,6%).   
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Таблиця 3 демонструє кількість респондентів усіх трьох груп, які 
мали певні утруднення з реалізації етичних норм у ситуаціях типу 
“викладач – викладач”. Як видно з таблиці, експерти уникали утруднень 
у ділових стосунках з керівником щодо реалізації етичних норм під час 
вирішення завдань навчального, наукового та організаційного характеру. 
Але там, де немає утруднень в експертів, вони виникають у викладачів-
початківців і ще частіше – в аспірантів. Така закономірність свідчить про 
залежність вміння розв’язувати етичні дилеми, що виникають під час 
взаємодії з керівником, від реального досвіду, набутого в процесі 
здійснення викладачем професійної діяльності.  

Що стосується утруднень з реалізації етичних норм при вирішенні 
завдань методичного характеру, то їх зазнали представники усіх трьох 
груп респондентів, але найбільша кількість була зафіксована у 
викладачів-початківців (21,4%). Викладачі-початківці й аспіранти часто 
не можуть постояти за себе перед керівником і важко переживають свою 
неспроможність вплинути на прийняття ним неетичного рішення. 
Наприклад, “молодий викладач, кандидат наук, але без вченого звання, 
самостійно підготував методичні вказівки для студентів і хотів їх 
опублікувати, але завідувач кафедри сказав йому, що це не є можливим 
без приписування до списку укладачів професора або доцента”. І 
початківець погодився, оскільки без таких публікацій отримати звання 
доцента також неможливо. 

Таблиця 3 
Утруднення з реалізації етичних норм у ситуаціях типу  

“ВИКЛАДАЧ – КЕРІВНИК” 
Напрям діяльності 

викладача Експерти Викладачі-
початківці Аспіранти 

Навчальна робота – 14,3 17,8 
Виховна робота 29,6 21,4 14,3 
Наукова робота – 3,6 10,7 

Методична робота 11,1 21,4 17,8 
Організаційна робота – 21,4 25,0 

 
З таблиці 3 також видно, що в ситуаціях типу “викладач – керівник” 

значна кількість утруднень у прийнятті респондентами етичних рішень 
мала місце під час їх зіткнення з дилемами виховного характеру. 
Причому, ми виділили два основні різновиди таких етичних дилем: 

а) дилеми, що виникають у взаємовідносинах “викладач –керівник” 
стосовно вирішення питань, пов’язаних з вихованням студентів; 

б) дилеми, що виникають у взаємовідносинах “викладач – керівник” 
стосовно вирішення питань, пов’язаних з реалізацією останнім ролі 
вихователя у педагогічному колективі.  

Загалом можна сказати, що виникнення проблем етико-
психологічного характеру в ситуаціях типу “викладач – керівник” є 
більш типовим для викладачів-початківців та аспірантів, ніж для 
викладачів-експертів. Факт, що кожний п’ятий викладач від загальної 
вибірки (21,7%) зустрічає у виховній роботі утруднення з реалізації 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХІІІ 
 

 480

етичних норм професійної діяльності, вказує на необхідність більш 
глибокого дослідження цієї проблеми. 

Значна частка ситуацій професійної взаємодії науково-педагогічних 
працівників вищої школи припадає на навчально-допоміжний та 
технічний персонал вищого навчального закладу. Аналіз відповідей 
респондентів показав, що в ситуаціях типу “викладач – допоміжний 
персонал” вони також стикаються зі значною кількістю утруднень у 
прийнятті етичних рішень (таблиця 4). Прикладом може бути ситуація, 
описана одним викладачем з групи експертів: “Я видав підручник за 
власні кошти і передав його до бібліотеки, а її працівники продавали 
його і забирали гроші собі”.  

Таблиця 4 
Утруднення з реалізації етичних норм у ситуаціях типу  

“ВИКЛАДАЧ – ДОПОМІЖНИЙ ПЕРСОНАЛ”, % 
Тип ситуації Експерти Викладачі-

початківці Аспіранти 
Викладач –  

працівники фінансово-
економічних підрозділів 

– 7,1 17,9 

Викладач –  
працівники деканатів 11,1 14,3 14,3 

Викладач –  
навчально-допоміжний 

персонал кафедр 
18,5 17,8 14,3 

Викладач –  
працівники бібліотеки 14,8 – 17,9 

Викладач –  
працівники 

адміністративно-
господарської частини 

29,6 3,6 – 

Викладач –  
працівники служби 

охорони 
– 7,1 3,6 

 
Як видно з таблиці 4, з утрудненнями в реалізації етичних норм 

професійної діяльності в ситуаціях типу “викладач – допоміжний 
персонал” зустрічаються всі групи респондентів незалежно від досвіду 
роботи у вищій школі, хоча кількість утруднень і варіюється залежно від 
місця викладача в ієрархії вищого навчального закладу. В таких 
ситуаціях найяскравіше виявляються розбіжності у рівнях моральної 
свідомості суб’єктів взаємодії і нормах, що регулюють здійснення ними 
професійної діяльності. Очевидно, що входження нашої країни у 
світовий простір вищої освіти зумовлює необхідність підвищення вимог 
до навчально-допоміжного персоналу вищих навчальних закладів, 
зокрема, запровадження його цілеспрямованої підготовки за 
спеціальними навчальними програмами. 

Якщо перший етап дослідження був спрямований на визначення 
типології етико-психологічних проблем, з якими найчастіше 
зустрічаються викладачі вищої школи в процесі реалізації етичних норм 
професійної діяльності, то на другому його етапі головна увага була 
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зосереджена на виявленні серед них таких, що потребують 
психологічного супроводу у прийнятті науково-педагогічними 
працівниками найкращих можливих рішень. 

Аналіз відповідей усіх груп респондентів на запитання “З якою 
найскладнішою етичною проблемою Ви зустрічалися у Вашій роботі?” 
представлений у таблиці 5. З результатів цього аналізу видно, що окрім 
виділених на першому етапі дослідження чотирьох типів етико-
психологічних проблем, існує ще один – особистісні проблеми.  

Таблиця 5 
Типи найскладніших етичних проблем у професійній діяльності 

 науково-педагогічних працівників вищої школи  
№ Тип проблеми Експерти Викладачі-

початківці Аспіранти 

1 Викладач – студенти 11,1 21,4 35,7 

2 Викладач – викладач    

 a) Ділові 
взаємовідносини 18,5 3,6 7,1 

 б)  Особисті 
взаємовідносини 14,8 7,1 7,1 

3 Викладач – керівник    

 
а)  Викладач – 
керівник 

педагогічного 
колективу 

7,4 35,7 14,3 

 б)  Викладач – 
науковий керівник – – 10,7 

4 
Викладач – 
допоміжний 
персонал 

7,4 7,1 – 

5 Особистісні 
проблеми 11,1 10,7 14,3 

 
Наведені у таблиці 5 дані свідчать, що найчастіше з обмеженнями у 

прийнятті етичних рішень науково-педагогічні працівники 
зустрічаються в ситуаціях типу “викладач – студенти”. Серед проблем 
цього типу експерти вважають найскладнішою “небажання студентів 
отримувати якісні знання”, початківці й аспіранти – “прийом заліку або 
екзамену в студента, який не виконав навчальну програму”. 
Специфічною проблемою для молодих викладачів є “приймання заліку в 
колишніх друзів-однокурсників, які були відраховані і через деякий час 
поновлені”. 
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Найскладнішою проблемою типу “викладач – викладач” у ділових 
взаємовідносинах експерти вважають “неможливість розкрити свій 
професійний рівень через відсутність на роботі відповідних умов”, 
молоді викладачі й аспіранти – “необхідність мовчки дотримуватися у 
педагогічному колективі норм, з якими не згоден”. В особистих 
взаємовідносинах найбільша кількість проблем даного типу виникає у 
викладачів-експертів (типові відповіді: “неможливість знайти спільну 
мову з колегою”, “конкуренція”). Загалом, проблеми типу “викладач – 
викладач” є актуальними для 19,3%  загальної кількості респондентів. 

З найбільшою кількістю обмежень у прийнятті етичних рішень у 
ситуаціях типу “викладач – керівник” стикаються викладачі-початківці. 
Наприклад, що може вдіяти молодий викладач, коли керівник 
педагогічного колективу доручає йому “щодня заміняти на парах тих, 
хто відсутній” Ця проблема актуальна також і для аспірантів. Що 
стосується експертів, то найскладнішим обмеженням для прийняття 
найкращих можливих рішень вони вважають необхідність “виконувати 
вимоги, що суперечать здоровому глузду”. 

Окремо слід виділити обмеження, що мали місце у взаємовідносинах 
з науковим керівником тільки в роботі аспірантів, і не були 
безпосередньо пов’язані з діяльністю педагогічною (наприклад, 
“керівник примушує говорити постачальникам відому неправду” тощо). 
Ці проблеми виявилися актуальними для 10,7% респондентів з групи 
аспірантів. 

На наявність обмежень у прийнятті етичних рішень у ситуаціях типу 
“викладач – допоміжний персонал” вказала значно менша кількість 
респондентів (4,8% від загальної вибірки). Для експертів ці проблеми 
полягають у неякісному виконанні ремонтних робіт працівниками 
технічних служб, а початківці бачать проблему  у “нешанобливому 
ставленні допоміжного персоналу до молодих викладачів”. Аспіранти не 
вказали на жодне обмеження, хоча на першому етапі дослідження вони 
зафіксували значну кількість утруднень з реалізації етичних норм у 
ситуаціях такого типу (таблиця 4). Можливо, це пояснюється низьким 
рівнем їх особистісної значимості для аспірантів. 

Респонденти також назвали особистісні проблеми, пов’язані з 
утрудненнями в реалізації ними етичних норм у професійній діяльності 
(наприклад, “коректної поведінки з людьми, що викликають моральну 
неприязнь”, “проблеми вибору, кого підтримати у конфліктній ситуації” 
тощо). Проблеми такого типу усвідомлюють респонденти як суб’єктивні 
обмеження. Проблеми інших типів вони визнають як обмеження, що 
безпосередньо від них не залежать. 

На підставі отриманих результатів були зроблені такі висновки: 
1. Існує широкий спектр психологічних проблем, що виникають у 

процесі реалізації етичних норм професійної діяльності як викладачами-
експертами, так і викладачами-початківцями й аспірантами, що 
готуються до науково-педагогічної діяльності у вищій школі. 

2. Наявність етико-психологічних проблем у реалізації науково-
педагогічними працівниками технічних університетів основних 
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функціональних ролей професійної діяльності свідчить про необхідність 
надання їм кваліфікованої психологічної допомоги. Надання такої 
допомоги стане можливим за умови створення у вищих технічних 
навчальних закладах психологічних служб. 

3. Виявлена у процесі дослідження типологія етико-психологічних 
проблем, що виникають у процесі реалізації викладачами етичних норм 
професійної діяльності, має важливе значення для підготовки 
практичних психологів, оскільки вона конкретизує напрями надання 
ними психологічної допомоги науково-педагогічним працівникам вищих 
навчальних закладів. 

4. У період, доки у технічних університетах психологічні служби ще 
не створені, просвітницьку функцію належить здійснювати викладачам 
спецкурсу “Основи психології і педагогіки вищої освіти” (3 кредити), 
який є обов’язковим для аспірантів і націлений на їх підготовку до 
майбутньої педагогічної діяльності. Реалізація цієї функції може 
здійснюватися шляхом проведення під час практичних занять тренінгів з 
розвитку моральної свідомості аспірантів, формування в них навичок 
професійного спілкування, аналізу конкретних ситуацій з проблеми 
прийняття етичних рішень у професійній діяльності тощо. Керівник 
таких занять має також бути готовим до здійснення групового 
консультування з етико-психологічних проблем. У разі необхідності він 
може рекомендувати аспіранту звернутися до психологічної 
консультації. 

 
 
 

Химинець В.В. (Ужгород) 
 

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПРОБЛЕМИ  
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  

В КОНТЕКСТІ ТРАСФОРМАЦІЙНИХ ТА  
ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 
У статті розглянуті впливи трансформаційних та інтеграційних 

процесів на стан і розвиток освіти. Показано, що сучасна освіта 
насамперед має навчити особистість навчитися жити, тобто 
виробити свою позицію в житті, свій світогляд, вимогливого ставлення 
до себе та толерантного до інших, вміння діяти відповідно до 
поставленого перед собою завдання. 

 
Однією з визначальних ознак нашого часу стали надзвичайно 

динамічні і глибинні зміни в усіх сферах суспільного життя. 
Глобалізація, трансформаційні та інтеграційні процеси на зламі століть 
вимагають погоджених дій світового співтовариства не лише в галузі 
політики й економіки, а й у сфері освіти та педагогіки. З одного боку, 
слід враховувати тенденції до створення єдиного світового 
європейського, політичного, економічного, інформаційного й освітнього 
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простору. З іншого боку, на рівні держави зростають чинники, основу 
яких складають такі культурно-національні особливості, як історична 
спадщина, духовність, ментальність і освіченість народу. Освіта й наука 
в цих умовах визначають динаміку економічного зростання держав, 
рівень їх конкурентоспроможності на міжнародній арені, ступінь та 
можливості рівноправної інтеграції у світову економіку. 

Зростання ролі освіти обумовлене об’єктивними тенденціями в 
розвитку людства. Насамперед, мова йде про перехід від індустріального 
виробництва до науково-інформаційних технологій, до формування 
основ постіндустріальної цивілізації. При цьому істотно зростає роль 
інтелектуальної власності та значущість формування всебічно 
розвиненої, професійно підготовленої, конкурентноспроможної та 
вільної особистості. Саме за рахунок розвитку освіти та досягнень науки, 
втілених у фахову підготовку кадрів, створення новітніх технологій, 
організацію сучасних виробництв забезпечується переважна частина 
приросту економічних показників у розвинених країнах. 

Указані тенденції свідчать про те, що сьогодні, а тим більше завтра, 
доля країни, її місце у світі, а отже, і рівень життя людей, 
визначатимуться насамперед рівнем розвитку освіти й науки. Саме тому 
зміни в освіті не потрібно відокремлювати від розвитку інших сфер 
суспільства. Освіта має розвиватися в гармонійному взаємозв’язку з 
суспільством загалом, беручи на себе роль його провідника. 

Цивілізовані суспільства усвідомлено прагнуть організувати 
навчально-виховний процес так, щоб якомога більша частка їхньої 
спільноти отримала з часом статус всебічно розвинених особистостей. 
Саме всебічно розвинена особистість, яка усвідомлено й оптимально 
віднайшла своє місце в суспільній ієрархії та діяльністю якої задоволене 
суспільство, спроможна активно впливати на висхідний позитивний 
розвиток сучасних країн. Громадянське суспільство, його демократичні 
принципи та цінності, на які сьогодні орієнтується українське 
суспільство, адекватно скеровують особу на високу професійну 
компетентність, активну і принципову поведінку в усіх життєтворчих 
процесах. Громадянська освіта, спираючись на фундаментальні 
принципи прав і свобод людини, плюралізм та демократію, зосереджує 
свою увагу на озброєнні громадян  компетенцією, необхідною для участі 
в житті суспільства на всіх рівнях, виховує повагу до різноманітності в 
переконаннях та практичних діях, відіграє важливу роль у боротьбі 
проти насильства, расизму, агресії та нетерпимості. Громадянська освіта, 
з одного боку, формує вартісні основи і критерії  життєтворчого процесу 
та почуття власної гідності особистості, а з іншого – сприяє соціальній 
однорідності і справедливості та підвищує демократичну культуру 
соціуму загалом1. У демократичному із сформованими громадськими 
інституціями суспільстві, всебічно розвинена особистість сповідує 

                                           
1 Позняк С. Дослідження громадянської освіти у країнах – членах Ради Європи // Шлях 

освіти. – 2005. – № 1. – С. 20-25; Рагозін М. Громадянське виховання: методологія і 
організація у світлі європейського досвіду // Шлях освіти. – 1999. – № 4. – С. 16-20. 
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принцип нерозривної єдності знань – переконань – вчинків та перебуває 
в гармонії з собою, природою і соціумом. 

В умовах державотворення в Україні ключовими постають ідеї 
суспільного ідеалу, умов життєтворення й самореалізації, отже, і шляхів 
розвитку та вдосконалення системи національної освіти. В такому 
розумінні роль і значення держави полягає у створенні правових і 
політичних свобод суспільного та особистісного життєтворення 
громадян. Враховуючи багатонаціональний склад населення України, 
держава покликана забезпечити реалізацію політичних, економічних, 
соціальних прав і свобод усім громадянам, незалежно від їх  
національності, політичної орієнтації, віросповідання та регіону 
проживання. Гуманістичні ідеали в таких підходах мають посідати 
домінуюче місце в системі людських пріоритетів. При цьому права 
людини на політичні переконання, віросповідання й орієнтири духовної 
свободи мають вписуватися в прийняті державою законодавчі норми й 
усталені принципи1. 

Освіта, як підсистема цілісної державної системи, не має права 
відставати в темпах розвитку, тобто вона теж має, а точніше змушена 
міняти свою структуру і поділяти ті відносини, що домінують у 
суспільстві. З іншого боку, освіта не тільки пасивно сприймає зміни в 
суспільстві, а й активно впливає на трансформації в ньому, а також у 
його підсистемах. Зокрема, освіта має великий вплив на господарську та 
економічну діяльність, внутрішню та зовнішню політику, розвиток 
культури тощо. Саме освіта, як соціальна інституція, відповідає за 
фаховий рівень кадрів духовної, виробничої та управлінської сфер усіх 
сучасних країн. Освіта через науку та відповідні виробництва й новітні 
технології впливає на висхідний економічний розвиток 
постіндустріального суспільства загалом. Усвідомлюючи визначальний 
вплив освіти на всі життєтворчі суспільні процеси, розвинені країни 
прагнуть розвивати її відповідно до вимог часу. На різного роду 
освітянські реформи та активне функціонування освітніх інституцій 
розвинені країни в останній час  стали витрачати 8,0-11,0 % 
консолідованого бюджету. 

Роль післядипломної освіти, як самостійної ланки освітнього 
психолого-педагогічного процесу, особливо зросла в умовах ринкових 
трансформацій українського суспільства. Зумовлено це тим, що державі 
в перехідний період потрібні висококваліфіковані, високоосвічені кадри 
для всіх ланок народногосподарського комплексу. Кожна людина в такій 
ситуації прагне до самоактуалізації й самореалізації, а отже, вона не 
може обійтися без самовдосконалення, неперервного підвищення 
кваліфікації або ж отримання додаткової освіти. Суспільству (у цьому 
випадку), потрібні вчителі, які б сприйняли ринкові умови, адаптувалися 
до них і працювали на рівні вимог часу. Саме тому сучасна система 

                                           
1 Романенко М.І. Гуманоцентрична переорієнтація роботи школи // Нива знань. – 2002. 

– № 3. – С. 5-6; Мальований Ю. Педагогічна сутність гуманізації навчання // Шлях освіти. – 
1997. – № 2. – С. 6-10. 
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післядипломної освіти педагогічних кадрів має ґрунтуватися на 
концепції неперервної освіти, що прийнята за стратегічну в 
цивілізованих країнах світу. Принцип – освіта упродовж всього життя 
для вкрай урбанізованого суспільства набуває з кожним роком все 
більшого практичного звучання. Сучасна всебічно розвинена 
особистість, і насамперед учитель, змушена адекватно, на науково 
обґрунтованій основі реагувати на всі виклики часу. Крім того, 
інформаційний бум сучасності ставить післядипломну освіту на 
особливе місце в системі неперервної освіти. Це пов’язано з тим, що 
професійна діяльність освітян ґрунтується на вже сформованих 
світогляді, структурах мислення, стереотипах дій, набутих у соціальному 
й особистому житті, які щораз негативно впливають на їх інноваційну 
діяльність. Тому основну роль підвищення кваліфікації слід відводити 
перебудові стереотипів діяльності і мислення педагогів, заміні 
негативних настанов та шаблонів.  

Творчість, як прийнято вважати, завжди є виходом за межі 
узвичаєного, буденного, прагматичного, а часто навіть і корисного. Їй 
притаманні власні  колізії, які не зменшують, а навпаки, загострюють 
взаємостосунки в колективі, проблеми життєдіяльності людей, 
вимагають напруження духовних і фізичних  сил особистості. Слід 
врахувати, що перетворивши творчість на ціннісну домінанту, ми не 
просто заохочуємо вчителя до її сприйняття, а певною мірою 
зобов’язуємо його діяти як «усі» та «підтягнутися до інших». При цьому 
обмежуємо свободу самовиявлення, що є обов’язковою для процесу 
творчості, провокуємо відчуження суспільного й індивідуального, 
особистісного через неспроможність стовідсоткового оптимістичного 
прогнозування позитивного результату. Оскільки творча діяльність 
учителя виходить за межі узвичаєного, то вона не завжди позитивно 
сприймається педагогічним оточенням. Більше того, слід усвідомлювати, 
що наслідок творчої діяльності учителя не завжди однозначно 
прогнозований і дуже часто він є відтермінованим у часі. В той же час 
творчість учителя, і на цьому варто наголосити, завжди позитивно 
позначається на життєздійсненні його учнів, особливо їхнього творчого 
росту. 

Кожен учитель унікальний своєю неповторністю, фаховою освітою та 
особистим досвідом, можливостями самореалізації, характером та своєю 
долею. Його індивідуальність відображається у можливостях 
самотворення, не терпить втручання, підштовхування, визначається 
природними здібностями і внутрішньою активністю. Тому дуже важливо 
створити оптимальні умови для його становлення як соціально-
культурної особистості, як члена демократичної спільноти. В такому 
випадку важливі не об’єктивні умови, а суб’єктивні фактори – 
самовідчуття кожного із суб’єктів діяльності. 

Реалізація таких підходів дає змогу змінювати напрям розвитку 
педагогічної майстерності від соціальної технології до 
персоналтехнології, від об’єкта технологічного впливу до його суб’єкта, 
підпорядковує педагогічну й управлінську діяльність принципу 
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«моделювання», реальним засобом якого стає розвивальний 
організаційно діяльнісний підхід. Засвоєння, привласнення таких рис 
особистості, які б відповідали умовам життя, перспективам розбудови 
незалежної держави і нового типу відносин сприяють гуманістичні 
ідеали. Значення ідеалу полягає в тому, що він регулює, організовує всю 
різноманітну активність особистості, її дії і вчинки відповідно до 
поставленої  цілі. Досить часто ідеал пов’язують з образом конкретної 
людини, як зразка для наслідування. Насправді ж питання ідеалу 
набагато складніше. Не слід ототожнювати суспільний ідеал з ідеалом 
особистості. Суспільні ідеали існують об’єктивно як духовна спадщина 
народу, як продукт суспільного розвитку і суспільної свідомості, 
віддзеркалюючи історію народу та зберігаючи образи людей, які творили 
минуле або живуть тепер, щоб змінити світ на краще. Процес оволодіння 
моральною скарбницею людства складний і суперечливий. У кожному 
конкретному випадку він характеризується індивідуальністю, 
своєрідністю сприйняття, активністю самої особистості та цілим рядом 
інших факторів. Суспільні ідеали і соціальні умови буття впливають на 
формування свідомості, визначають суть ідеальних устремлінь. 
Суспільні, моральні й національні ідеали та ідеал особистості слід 
розглядати як загальне й окреме, типове й індивідуальне, об’єктивно 
характеризувати їх взаємозв’язок і розбіжності, правильно 
усвідомлювати їх структуру, закономірності виникнення і розвитку.  

Ідеал особистості – це індивідуальна програма саморозвитку, 
самореалізації, програма створення високих фахових і моральних 
людських якостей у собі. Це змодельований образ, у якому 
відтворюються, виокремлюються найбільш значущі для особистості 
цінності, прагнення, індивідуально-особистісні варіанти духовного світу. 
Тобто це динамічна конструкція людської свідомості, яка детермінує 
спосіб і характер життєздійснення особистості у певних історичних 
умовах, корегує й висуває наперед ті найбільш значимі властивості, що 
відображають потреби людини й суспільства, у якому вона живе. Ідеал 
стимулює особистість до активної творчої діяльності, до 
самовдосконалення та продуктивної праці на благо суспільства. 
Наявність перспективної цілі мобілізує потенційні можливості, створює 
стан творчого пошуку та неспокою, спонукає людину до дій певним 
чином і в чітко визначеному напрямку. Слід наголосити ще на одній 
особливості ідеалу. Він обов’язково містить діалектичний двопочаток: з 
одного боку, це залежність особистості від соціальних умов буття, 
соціального середовища, а з іншого – це  вимога активності особистості 
– намагання діяти, вдосконалювати ці умови як основу для розвитку 
особистості. Через досконалість соціального середовища, цивілізовані 
форми взаємовідносин конкретна особа – держава – створює належні 
умови для життєдіяльності особистості, здійснює вплив на свідомість, 
формує причетність до нації, народу, виховує почуття громадянськості. 
Правильно оцінюючи вектори суспільного розвитку, усвідомлюючи себе 
в суспільстві як реально значиму одиницю, розуміючи свої можливості і 
власну цінність, людина прагне досконалості, обирає ідеальну модель 
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для наслідування та власного розвитку. В наш час ідеалом поступово 
стає органічно інтегрований суспільний розвиток, незалежний, активний 
і підприємливий з максимально високою автономією суспільно-
економічної діяльності, відповідальний за свої дії індивідуум. Варто 
вказати на те, що активність, породжена тільки постійною та 
відчайдушною боротьбою за існування, формує, як правило, агресивні 
звички, сірі стереотипи мислення, зацикленість на утвердженні та 
самозбереженні. Для такої особистості високе, духовне, творче 
поступово відступають на задній план і згодом зовсім згасають у її 
свідомості. 

Наголошуючи на особливій ролі учителя як носія нових знань, 
ретранслятора створеної попередніми поколіннями інформації, 
вихователя гуманістичних ідеалів громадянського суспільства, слід 
орієнтувати післядипломну освіту в річище гуманістично-громадянської 
спрямованості навчально-виховного процесу. Зумовлено це насамперед 
тим, що нинішня система освіти гранично раціоналізована і 
вербалізована і, як наслідок, із неї вихолощено ефектно-емоційну й 
гуманістичну складові процесу навчання. Форми, методи, зміст освіти, 
зберігаючи традиційні для індустріального суспільства цілі, способи і 
засоби своєї реалізації, суперечать новим тенденціям, зорієнтованим на 
гуманістичні цілі громадянського суспільства. Це призводить до 
формування професійно компетентного, але бездуховного індивіда. 

Національна доктрина розвитку освіти і Концепція національного 
виховання орієнтують післядипломну освіту на створення оптимальних 
умов для повноцінного фізичного, інтелектуального і духовного 
розвитку як учителів, так і молоді, яка здобуває освіту. Основні зусилля 
інститутів післядипломної педагогічної освіти традиційно 
рекомендується концентрувати на таких головних напрямах1: 

підвищення фахової майстерності вчителів і керівників освітніх 
закладів; 

розширення інтелектуальної обізнаності учасників навчально-
виховного процесу; 

оновлення і суттєве доповнення раніше отриманих знань психолого-
педагогічного циклу; 

вивчення і впровадження нових технологій і методик організації 
педагогічної взаємодії; 

проведення науково-педагогічних досліджень, узагальнення і 
впровадження передового педагогічного досвіду; 

реалізація у школах проективної, особистісно-зорієнтованої 
педагогіки, у якій учень є головним пріоритетом і цінністю; 

                                           
1 Крисюк С. Післядипломна освіта педагогічних кадрів: реалії і перспективи // Освіта і 

управління. – 1997. – № 1. – С. 85-92; Шкурко І., Гадзецький Б. Система підвищення 
кваліфікації керівників освіти // Освіта і управління. – 1997. – № 1. – С. 99-112; 
Післядипломна освіта: проблеми управління, методичне забезпечення / За ред. 
Данилової Г.С., Дмитренка Г.А. – К., 2000. – 188 с. 
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значну увагу сучасна психолого-педагогічна  наука приділяє і 
питанню, яке умовно можна означити як "причини, наслідки і шляхи 
усунення конфліктів у сучасній школі". 

Школа на зламі століть, у контексті Болонського процесу, має 
навчити особистість навчитися жити, тобто виробити свою позицію в 
житті, свій світогляд, ставлення до себе, інших, діяти відповідно до 
поставленого перед собою завдання. Образно кажучи, освіта має 
вирішувати дві головні функції – готувати кадри для суспільства і 
людину до активного життя в глобалізованому суспільстві1. 

Суть особистості в таких підходах визначається такими основними 
поняттями, як індивідуальність, творчість і гармонійність. Особистість 
має не лише сприяти подальшому прогресивному розвитку людського 
суспільства, а й сама прагнути до власного самовдосконалення, розвитку 
своїх потенційних творчих можливостей, власної 
конкурентоспроможності і внутрішньої гармонії. Виховний процес, 
спрямований на формування такої особистості, має відштовхуватися не 
від якої-небудь політичної ідеології, а тільки від основ психології самої 
людської індивідуальності та потреб суспільного розвитку. 

Система середньої, вищої і післядипломної освіти педагогічних 
кадрів у цьому контексті має ґрунтуватися на концепції неперервної 
освіти, яка прийнята за стратегічну в усіх цивілізованих країнах світу. В 
той же час інформаційний бум та закономірності глобалізації ставлять 
післядипломну освіту на особливе місце в системі неперервної освіти. 
Це, в першу чергу, зумовлено наявністю в освітян сформованих на 
основі їх соціального і професійного досвіду стереотипів мислення і 
педагогічних дій, які негативно впливають на інноваційну діяльність. 
Тому основну роль існуючої системи підвищення кваліфікації слід 
відводити перебудові стереотипів діяльності і мислення педагогів, заміні 
негативних настанов, а головною метою інститутів післядипломної 
освіти слід вважати формування готовності вчителя і керівника школи 
до діяльності в умовах освітньої ситуації у регіоні, яка в умовах ринкової 
економіки постійно змінюється й залежить від динаміки соціально-
політичних, економічних і культурних процесів. Реалізація цього змісту 
змінює загальний напрям розвитку майстерності педагогічних кадрів – 
від соціальної технології до персонал-технології, від об'єкта 
технологічного впливу до його суб'єкта, підпорядковує педагогічну й 
управлінську діяльність принципові моделювання, реальним засобом 
реалізації якого стає розвивальний організаційно-діяльнісний підхід. 
Саме в цьому контексті набувають нового звучання інноваційні 

                                           
1 Химинець В.В. Роль учителя у формуванні та здійсненні сучасної освітньої політики // 

Освіта для майбутнього розвитку. – К., 2002. – С. 111-112; Химинець В.В. Психолого-
педагогічні основи підвищення фахової майстерності вчителів // Проблеми післядипломної 
освіти педагогів. – Ужгород, 2001. – С. 3-10; Химинець В.В. Підвищення фахової 
майстерності  вчителів у системі післядипломної освіти // Соціально-педагогічні проблеми 
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах. – Ужгород, 2003. – С. 240-244. 
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технології та інтерактивні методи навчання і виховання, якими сучасний 
вчитель має володіти досконало. 

Сьогодні під терміном післядипломна освіта слід розуміти систему 
навчання, виховання та розвитку фахівців з вищою освітою, скеровану 
на приведення їх професійного рівня кваліфікації відповідно до світових 
стандартів, вимог часу, особистісних та виробничих потреб; 
удосконалення їх наукового та загальнокультурного рівня; 
стимулювання та розвиток творчого і духовного потенціалу особистості, 
яке відбувається у спеціалізованих державних, приватних навчальних 
закладах та засобами дистанційного навчання і самоосвіти відповідно до 
державних стандартів і вимог суспільно-економічного та науково-
технічного прогресу1. 

Підвищення кваліфікації педагога потрібно розглядати в процесі його 
поступового росту як особистості і професіонала, коли він виступає в 
ролі активного суб’єкта  практичної діяльності, у якій реалізуються його 
творчі плани, вміння й навички і неперервно зростає фахова 
конкурентоспроможність, як на внутрішньому, так і на зовнішньому 
освітньому ринках. 

Таке трактування післядипломної освіти дає можливість 
стверджувати, що це – поліфункціональне, поліструктурне утворення, 
спрямоване на інтелектуальний розвиток учителя і школи. Воно 
характеризується складною організаційною і методичною структурою 
навчально-виховного процесу, на всіх рівнях якої головним об’єктом і 
суб’єктом виступає особистість учителя, котрий має свою 
індивідуальність, раніше сформовану психолого-педагогічну установку 
на сприйняття реально існуючого світу. Розуміння післядипломної 
освіти педагогічних кадрів як сукупності елементів, спроектованих на 
досягнення певної навчально-виховної мети, вимагає системного 
підходу до її діяльності і створює оптимальні умови для підвищення 
фахової майстерності вчителів. 

Системний підхід, як відомо, вимагає бачення того чи іншого 
процесу в його елементному складі й у взаємозв'язку цих елементів. 
Виходячи з цих теоретичних положень і, спираючись на положення "Про 
післядипломну освіту", можна назвати такі основні елементи системи 
післядипломної освіти: спеціалізація; стажування; підвищення 
кваліфікації та перепідготовка педагогічних кадрів. 

Усі ці елементи знаходяться в тісному взаємозв'язку, що 
забезпечується загальною метою: підвищення якості фахової підготовки 
освітян відповідно до вимог суспільно-економічного та науково-
технічного прогресу. Разом з тим кожен з названих елементів 

                                           
1 Химинець В.В. Науково-методичні основи підвищення кваліфікації вчителів. – 

Ужгород, 2003. – 220 с.; Химинець В.В. Інновації в сучасній школі. – Ужгород, 2004. – 
168 с.; Химинець В.В. Науково-методичні аспекти підвищення фахової майстерності 
вчителів // Вісник післядипломної освіти. – К., 2005. – Вип. 1. – С. 78-88; Химинець В.В. 
Науково-методичні аспекти розвитку післядипломної педагогічної освіти на зламі століть // 
Освіта Закарпаття. – 2005. – № 1. – С. 8-14. 
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післядипломної системи освіти має право на окреме функціонування, 
має свою специфічну мету діяльності. Головним при цьому є не стільки 
вивчення нової інформації, скільки формування і розвиток наукового 
стилю пізнавальної діяльності. 

Таке розуміння проблеми спонукає учасників післядипломної освіти 
до подолання усталених стереотипів, застарілих цінностей і підходів, 
пошуку нових ідей, створенню інтелектуальної бази для вчителів 
загальноосвітніх закладів. До них насамперед слід віднести формування 
розумінь таких понять, як духовність, гуманізм і демократичність у 
системі навчально-виховного процесу. Школа покликана формувати 
систему ідеалів, що стимулюють розвивати прагнення творчо вчитися, 
жити і працювати. 

Для досягнення цього навчально-виховний процес у системі 
підвищення кваліфікації має базуватися на об'єктивно існуючих 
загальних положеннях і принципах: 

духовні засади, в основі яких закладено поняття про гармонійне 
співіснування суспільства і розумно збудованого світу. Згідно з цим 
положенням освіта покликана формувати систему суспільних ідеалів, які 
скеровують життєтворчий процес відповідно до законів навколишнього 
світу; 

гуманістичний і демократичний принципи, що передбачають 
розвиток здібностей, творчої потенції, волі особистості в ім'я 
життєздійснення; 

комунікативний принцип, спрямований на розуміння себе й свого 
місця у глобалізованому суспільстві і вкрай урбанізованому природному 
середовищі; 

принцип системного аналізу власної навчально-пізнавальної 
діяльності або самооцінки, який, враховуючи право вчителя обирати 
еталон індивідуального розвитку і становлення особистості як 
професіонала, спонукає його до рефлексії, аналізу проміжкових 
результатів діяльності. Цей принцип націлює вчителя діяти за 
узвичаєною схемою самостійного мислення; обмірковувати зміст 
власної діяльності; виявляти конкретні проблеми; визначати труднощі; 
формулювати гіпотезу їх подолання, знаходити розв’язок проблеми або 
її частин, формулювати висновки. 

Власне, ці положення і принципи визначають парадигму особистісно 
зорієнтованого післядипломного навчання, що базується на вічних 
цінностях процесу пізнання і прагнення особистості до 
самовдосконалення, духовного і фізичного розвитку. 

Під гуманізацією навчально-виховного процесу слід розуміти перехід 
від авторитарної педагогіки – педагогіки тиску на особистість, що 
заперечує загальногуманістичну цінність свободи як можливість 
самоактуалізації творчості, ігнорує проблему міжособистісних стосунків 
між учителем і учнем –до особистісно-орієнтованої педагогіки, яка 
абсолютного значення надає особистій свободі й умінню індивіда 
прогнозувати і контролювати свою діяльність, вчинки, особисте життя, 
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утвердженню гуманних стосунків між учасниками педагогічної 
взаємодії. 

Гуманізація освіти передбачає створення таких змісту, форм і методів 
навчання та виховання, які забезпечують ефективний розвиток 
спеціаліста з вищою освітою – його пізнавальних здібностей, особистих 
якостей, у першу чергу, тих, за допомогою яких особистість може і хоче 
навчатися, особисто зацікавлена в тому, щоб ефективно сприймати 
навчальні й виховні впливи. Основною функцією навчання при цьому 
стає формування розвиненої особистості з високим рівнем інтелекту і 
високими громадсько-значущими цілями й ідеалами. 

Гуманізація освіти також сприяє становленню і вдосконаленню 
цілісної особистості, котра відкрита для сприймання нового досвіду і 
прагне до максимальної реалізації своїх можливостей та здатна до 
усвідомленого і самостійного вибору в різних життєвих ситуаціях. 
Сучасна освіта має створювати умови для виховання людини 
демократичного світогляду, яка поважає права й свободи інших, 
культуру і традиції інших народів світу, орієнтується в реаліях і 
перспективах суспільного розвитку1. 

У цьому зв'язку принципово мають змінитися й традиційні функції 
вчителя. На передній план у навчально-виховному процесі мають 
виступити організаторська й консультативна функції педагога, 
спрямовані на забезпечення ефективного самонавчання учнів. 
Гуманізувати навчально-виховний процес означає створити такі умови, 
за яких учень не може вчитися погано або взагалі не хоче вчитися. 

Гуманітаризація змісту на всіх рівнях освіти є виявом нового 
мислення світового співавторства стосовно глобальних проблем 
розвитку людства. Вона передбачає, передусім, посилену увагу до 
особистості загалом, створення найбільшого сприяння розвитку всіх її 
здібностей, фізичних і моральних якостей. Пріоритетна роль у 
гуманітаризації школи належить мовній, літературній, естетичній освіті, 
людинознавчим курсам, завдяки яким учні краще пізнають навколишній 
світ і себе в ньому, оволодівають уміннями самоорганізації, 
саморегуляції поведінки у суспільних і природничих вимірах та 
координатах. У змісті природничих предметів, які відіграють головну 
роль у формуванні світогляду, мають міститися компоненти, що 
сприяють гуманістичному ставленню до навколишньої дійсності. 
Гуманістична спрямованість шкільної освіти певним чином має 
відображати й спиратися на регіональні особливості побуту, традицій, 
історичної спадщини, культурно-етнічної специфіки та народної 
творчості. 

                                           
1 Мальований Ю. Педагогічна сутність гуманізації навчання // Шлях освіти. – 1997. – 

№ 2. – С. 6-10; Химинець В.В. Роль учителя у формуванні та здійсненні сучасної освітньої 
політики // Освіта для майбутнього розвитку. – К., 2002. – С. 111-112; Химинець В.В. 
Психолого-педагогічні основи підвищення фахової майстерності вчителів // Проблеми 
післядипломної освіти педагогів. – Ужгород, 2001. – С. 3-10. 
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В основу педагогіки післядипломної освіти закладаються специфіка 
цілей і завдань навчання, специфіка об'єкта і процесу навчання вчителів, 
які мають спеціальну освіту. Метою системи післядипломної освіти є 
перебудова застарілих стереотипів діяльності, консервативних поглядів, 
позицій спеціаліста, який уже отримав фахову освіту. Педагогіка 
післядипломної освіти має враховувати, що об'єкт навчання суттєво 
різниться за віком (від 25 до 70 років), має різний досвід практичної 
роботи (від 5 до 30 років), різні соціально-біологічні характеристики 
(міська, сільська школи, нові типи шкіл, некомплектні школи тощо) і 
різну фахову підготовку (університетська, інститутська освіта, денна, 
вечірня і заочна форми навчання тощо). 

Систему підвищення кваліфікації педагогічних кадрів в умовах 
розбудови саме національної школи слід спрямувати на розширення 
інтелектуальної обізнаності, оновлення і суттєве доповнення раніше 
отриманих знань психолого-педагогічного циклу, вивчення нових 
технологій організації педагогічної взаємодії, узагальнення і 
впровадження передового педагогічного досвіду. 

Післядипломну освіту необхідно концептуально орієнтувати на 
реалізацію ціннісно-культурологічної парадигми, відповідно до якої 
вчитель не виконавець, а творець навчально-виховного процесу. Для 
самовтілення, зокрема, як організатора творчого процесу, вчитель має 
бути обізнаним із сучасними педагогічними концепціями, досягненнями 
педагогічної теорії і практики, відчувати актуальне звучання в 
інноваціях та особисто активний. Тому головна мета післядипломної 
освіти випливає зі сполуки таких завдань1: 

підвищення професійної кваліфікації педагогів зі спеціальною 
освітою; 

ознайомлення освітянського загалу з новітніми досягненнями 
методики навчання та виховання; 

поглиблення й розширення соціально-педагогічних, економічних і 
політичних знань щодо вчителів конкретних дисциплін; 

організація розробки стандартів освіти, підручників, методичних 
посібників, програм спеціальних і допоміжних дисциплін; 

організація та проведення науково-практичних конференцій і 
семінарів з проблем навчально-виховного процесу. 

Визначальні принципи післядипломної освіти з погляду 
розвивального навчання: системність, неперервність, 
фундаментальність, гуманізація та гуманітаризація навчально-виховної 
діяльності. Такі підходи мають змогу реалізувати принципово нову 
методологію підвищення кваліфікації освітян, зорієнтовану на 
особистість учителя, запити школи, скеровану на інтелектуалізацію 

                                           
1 Крисюк С. Післядипломна освіта педагогічних кадрів: реалії і перспективи // Освіта і 

управління. – 1997. – № 1. – С. 85-92; Шкурко І., Гадзецький Б. Система підвищення 
кваліфікації керівників освіти // Освіта і управління. – 1997. – № 1. – С. 99-112; 
Химинець В.В. Науково-методичні основи підвищення кваліфікації вчителів. – Ужгород, 
2003. – 220 с. 
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процесу навчання і виховання. При такому підході зміщуються акценти з 
процесу передачі нормативного змісту післядипломної освіти в бік 
розвитку індивідуальних систем фахової підготовки. Це дає можливість 
реалізувати особистісно-гуманістичну позицію, системне бачення 
педагогічної реальності, орієнтацію в предметній галузі, знання 
сучасних педагогічних технологій, зарубіжного та інноваційного 
досвіду, формування креативних якостей, рефлексивної культури 
педагога. Основний наголос пов'язуємо не з технологічно-
інформаційними прийомами чи підходами, а з інтелектуально-
особистісним розвитком учителя, засвоєння ним нових наукових теорій і 
методологій, реалізацією розвивальної системи взаємодії вчителя з 
учнями. 

Ще одним важливим компонентом навчального процесу є його зміст. 
Зміст зумовлений цілями і завданнями підвищення кваліфікації. 
Специфічність змісту в системі підвищення кваліфікації порівняно з 
іншими ланками освіти в тому, що при підвищенні кваліфікації 
провідною метою не тільки осмислене засвоєння слухачами навчальної 
інформації, а й розвиток у них професійних умінь і навичок, обмін 
передовим досвідом, оперативне застосування отриманих знань у своїй 
практичній діяльності. 

Основними джерелами змісту в системі підвищення кваліфікації є: 
посадові кваліфікаційні характеристики; 
директивні, нормативні документи про функціонування галузі; 
теоретичні проблеми певної галузі науки; 
передовий педагогічний досвід. 
Практика показує, що теоретичне викладання матеріалу тільки тоді 

зацікавлює слухачів, коли воно відбувається в тісному взаємозв'язку з 
опорою на досвід, з опорою на теоретичне обґрунтування досвіду. 

Доцільно, щоб цикли лекцій мали проблемний характер, 
висвітлювали актуальні питання педагогіки і психології, теорії і 
практики управління школою, сучасні досягнення суспільного і науково-
технічного розвитку та націлювали вчителя на поглиблення загальних 
фахових знань шляхом самостійної роботи під час курсів і в 
післякурсовий період. Лекції мають мати практичну спрямованість, бути 
пов'язаними з реальним життям, насичені методичними порадами й 
рекомендаціями, спиратися на передовий досвід фахівців-предметників. 
Лектор має допомогти вчителю-предметнику відбирати і логічно 
систематизувати нову інформацію, розпізнавати раціональне в новому і 
розвивати його. Для цього на лекціях доцільно використовувати 
елементи проблемного навчання, фрагменти повідомлень слухачів, 
інтерактивні елементи, анкетування, постановку творчих завдань для 
позааудиторної роботи. Лекціям необхідно надавати активно-полемічну 
форму викладання матеріалу, реалізувати не у вигляді готових 
висновків, а демонстрацією шляхів їх досягнення, постановкою 
дискусійних проблем, створенням і розв'язанням педагогічно-значимих 
ситуацій. Під час таких лекцій слухачі не просто фіксують нову 
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інформацію, а творчо її сприймають, аналізують і роздумують над 
проблемами, які ставить і з'ясовує лектор. 

Для поглиблення і систематизації знань, розвитку комунікабельності, 
пізнавальних умінь, емпатії та рефлексії слухачів, розкриття їхніх творчих 
можливостей значну частину навчально-виховного часу в системі 
післядипломної освіти доречно відводити семінарським і практичним видам 
занять. При цьому доречно організовувати і проводити їх у вигляді 
конференцій з обміну досвідом роботи, дискусійних круглих столів, ділових 
та організаційно-діяльнісних ігор, використовувати активні й інтерактивні 
форми і методи навчально-виховної діяльності. Тут учителі мають 
можливість поділитися власним досвідом, обмінятися думками з окремих 
питань сучасної методики викладання фахових дисциплін. 

Такі підходи до організації навчально-виховного процесу в системі 
післядипломної освіти створять необхідну основу для якісного 
вдосконалення організації й змісту науково-методичної роботи, підвищення 
кваліфікації освітянських кадрів, реалізації концепції розвивального 
навчання в системі розбудови й стратегічного розвитку національної школи 
в нових соціально-економічних умовах. 

 
 

 
Баяновська М.Р. (Ужгород) 

 
ТРАНСФОРМАЦІЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  
ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ  

ЄВРОПЕЙСЬКОГО ВИМІРУ 
 

У статті обґрунтовано концептуальну модель діяльності 
інститутів післядипломної педагогічної освіти як центрів розвитку 
освітньої практики на шляху інтеграції у світовий культурно-освітній 
простір. Визначено пріоритетні напрями і зміст діяльності інституту 
післядипломної педагогічної освіти як центру розвитку освітньої 
практики. Розглянуто механізм управління розвитком професійної 
діяльності педагогів. 

 
Основні стратегічні напрями розвитку післядипломної педагогічної  

освіти, зокрема її підсистеми підвищення кваліфікації вчителів, – це 
послідовна інтеграція в європейський освітній простір: досягнення 
збалансованості між попитом і пропозицією фахівців на ринку праці; 
постійна робота з науково-педагогічними та педагогічними 
працівниками; впровадження нових концепцій і технологій; суттєве 
поліпшення науково-методичного забезпечення процесу навчання. На їх 
реалізацію спрямована робота інститутів післядипломної педагогічної 
освіти, які у своїй діяльності керуються Конституцією України, 
Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну 
середню освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про мови», прийнятою 
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Урядом Програмою «Освіта. Україна ХХІ століття», Державною 
програмою «Вчитель», «Національною доктриною розвитку освіти в 
Україні». 

Досвід навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти 
України та центрів підвищення кваліфікації вчителів зарубіжних країн, 
більшість яких зосереджує увагу на потреби держави у 
конкурентноздатної особистості, оновленні змісту, методів та форм 
навчання слухачів може отримати нову якість, якщо поряд з 
традиційними поступово впроваджувати ефективні моделі курсів 
підвищення кваліфікації вчителів. 

Питанням підвищення кваліфікації вчителів приділяли значну увагу в 
монографічних роботах багато вчених (В.І.Боднар, Н.І.Клокар, 
С.В.Крисюк, В.І.Маслов, В.В.Олійник, Н.Г.Протасова, 
П.В.Худоминський); розкрита роль обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти щодо модернізації змісту освіти в Україні 
(Л.І.Даниленко, Н.І.Клокар, М.І.Лапенок, Л.Д.Покроєва т. ін.); визначені 
особливості процесу навчання (І.П.Жерносек, А.М.Зубко, 
М.Ю.Красовицький, С.В.Крисюк, В.І.Пуцов, Т.І.Сущенко, 
М.М.Чегодаєва т. ін.). Важливим у чинній системі є методологічне 
обґрунтування природи і сутності процесу навчання 
(С.І.Архангельський, Ю.К.Бабанський, І.Я.Лернер, В.І.Лозова, 
Г.В.Троцко). 

У педагогіці в основному застосовується моделювання як метод 
пізнання (Л.В.Зазуліна, В.В.Краєвський, П.І.Сікорський, І.Т.Фролов, 
В.А.Штофф та ін.). Виявляється тенденція збільшення масштабів його 
застосування і в системі підвищення кваліфікації вчителів: моделювання 
процесу навчання (Н.І.Білик); моделювання перспективного 
педагогічного досвіду (М.Ю.Красовицький); моделювання педагогічних 
ситуацій (О.С.Березюк, Ю.М.Колюткін, Г.С.Сухобська); імітаційно-
ігрове моделювання (Ю.М.Друзь); моделювання управлінської 
діяльності (А.В.Гулімовський, В.С.Пікельна) тощо. 

Найбільший інтерес з теоретичного та практичного погляду у нас 
викликає модель діяльності інституту післядипломної педагогічної 
освіти як центру розвитку освітньої практики, яка б відкривала шлях  
українській системі підвищення кваліфікації вчителів до входження у 
світовий культурно-освітній простір. 

Темпи соціально-економічних перетворень у світі і в Україні, 
виникнення нових сфер суспільної практики, перепрофілювання цілої 
низки підприємств, тенденції розвитку ринків праці і професій, потреба в 
нових компетенціях,  необхідність збереження унікальності регіонів і 
забезпечення їх розвитку актуалізують практичне завдання підвищення 
кваліфікації та оперативної перепідготовки кадрів у різних галузях 
життєдіяльності, в тому числі і в освіті, а також забезпечення 
функціональної грамотності населення. 

Задоволення освітніх потреб господарюючих суб’єктів здійснюється 
поки що недостатньо своєчасно різними вузами та інститутами 
післядипломної освіти. Сьогодні на ринку освітніх послуг дедалі більшу 
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потребу складають ті структури, які забезпечують, з одного боку, 
задоволення динамічних освітніх запитів регіонів, а з другого – 
безперервний розвиток освітньої практики, що є важливим і 
перспективним завданням. 

Концептуальна модель інституту післядипломної педагогічної освіти, 
що реалізує функції розвитку освітньої практики, створюється шляхом 
поетапної діяльності практико-програмного типу, розгортання якої 
включає нормативно-аналітичний, проектний, реалізаційний, 
рефлексивний, корекційний етапи і здійснюється в рамках циклу 
управління діяльністю. 

Пріоритетні напрями і зміст діяльності інституту післядипломної 
педагогічної освіти як центру розвитку освітньої практики (ЦРОП) 
визначається тенденціями розвитку освіти, особливостями та 
специфікою післядипломної освіти, потребами не лише самої практики, 
а й потребами педагогічних кадрів у підвищенні кваліфікації. 

Сучасна економічна і соціокультурна ситуація в Україні, вплив 
світових і регіональних освітніх тенденцій передбачають принципову 
зміну місця і ролі системи післядипломної освіти педагогічних кадрів, 
зумовлюють її перетворення із структури, що підтримує функціонування 
усталеної, давно існуючої, освітньої практики в механізм її розвитку, у 
засіб забезпечення неперервності освіти.  

Адже як справедливо зазначає В.Г.Кузь, «освіта, її розвиток – це не 
тільки питання престижності держави: завдяки освіті успішно 
розвиваються держави й суспільства, якщо, звичайно, освіта відповідає 
вимогам суспільства, якщо вона доступна і якісна»1. Освіту розглядають 
як систему щаблів, які поступово ускладнюються і які має пройти 
людина в процесі навчання. До послідовних етапів у системі її 
неперервності відносяться також і післядипломна педагогічна освіта2. 

Розвивальна функція системи післядипломної педагогічної освіти 
реалізується завдяки становленню професіоналізму педагогічних кадрів, 
що передбачає сформованість здібностей до особистісно-професійного 
розвитку та інноваційної діяльності в освіті. Центр розвитку освітньої 
практики реалізує творчий, інноваційний компонент, забезпечення 
професійної діяльності, швидке та ефективне здобуття педагогами 
актуальних і перспективних знань та вмінь. 

Основними функціями такого центру є: 
керівництво розробкою та впровадження інновацій; 
підготовка спеціалістів, фахівців і керівників нового типу; 
методологічний і теоретико-технологічний сервіс; 
координація інноваційних розробок і пошуків (творчі колективи 

педагогів закладів освіти; діяльність творчих лабораторій та 
педагогічних майстерень; регіональні освітні системи); 

                                           
1 Кузь В.Г. Виклики сучасної епохи і педагогічна наука // Педагогіка і психологія. 

Вісник АПН України. – К., 2005. – № 4 (49). – С. 30.  
2 Вашуленко О. Питання наступності в педагогічній теорії // Педагогіка і психологія. 

Вісник АПН України. – К., 2005. – № 4 (49). – С. 49. 
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підтримка освітніх ініціатив. 
До основних напрямів його діяльності належать: 
теоретико-методологічна та практико спрямована тренінгово-

ігротехнічна підготовка; 
засвоєння інноваційних освітніх, інформаційних, управлінських 

технологій; 
розробка організаційних форм підвищення кваліфікації; 
проектування і моделювання діяльності, спрямованої на формування 

компетентної особистості; 
створення моделей підготовки авторів освітніх проектів; управлінців, 

здатних до впровадження інновацій; 
перепідготовка (відповідно до можливостей інститутів 

післядипломної педагогічної освіти) за новими спеціальностями, що 
виникають в освіті; 

управління розвитком практики підвищення кваліфікації. 
Концептуальна модель інститутів післядипломної педагогічної освіти  
(ІППО) характеризується новими функціями, напрямами і змістом 

діяльності, функціонально-діяльнісною структурою, що включає в якості 
компонентів тимчасові колективні і структурні підрозділи ІППО, 
експериментальні майданчики, а також механізм організації та 
управління інноваційною діяльністю, який забезпечує послідовність 
наукових розробок, організаційно-управлінських програм і змісту 
виконавської діяльності в інституті післядипломної педагогічної освіти, 
інтерференцію удосконалених норм інноваційної діяльності в освітню 
практику. 

Структура Центру розвитку освітньої практики включає наступні 
компоненти:  

групи концептуалізації і проектно-програмної роботи, розробки і 
засвоєння сучасних форм мислення і діяльності; 

семінари з підготовки педагогічного колективу інституту 
післядипломної педагогічної освіти до реалізації інноваційних розробок ; 

експериментальні майданчики (регіонального та всеукраїнського 
рівня); 

інфраструктуру забезпечення інноваційної діяльності інституту 
післядипломної педагогічної освіти. 

Функціонування центру забезпечується на основі реалізації 
принципів: 

ієрархізації і концептуальних, оргдіяльнісних і виконавських 
розробок; 

злагодженості (цілісності, єдності) розробок і оргдіяльнісних 
структур, що їх забезпечують; 

гнучкості в розподілі функцій, мобільного управління 
програмуванням інноваційної діяльності; 

безперервності, зумовленої цілісністю суб’єкта управління. 
При цьому організація, керівництво й управління (ОКУ) 

інноваційною  
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діяльністю здійснюється всіма учасниками експерименту: 
управлінцями, педагогами, науковцями, методистами тощо. Важливе 
також поєднання адміністративного управління з самоорганізацією і 
самоуправлінням. 

Зміст роботи Центру розвитку освітньої практики характеризується  
кваліфікаційним, методологічним, науково-методичним і 

технологічним аспектами. 
Провідними напрямами інноваційної діяльності інститутів 

післядипломної педагогічної освіти є: 
(за можливостями інститутів) перепідготовка (чи навіть підготовка),  

підвищення кваліфікаційного рівня управлінців і педагогів – авторів 
освітніх проектів, спеціалістів по роботі з інноваціями, здібних до 
створення та впровадження інновацій як найбільш ефективного, 
радикального засобу запуску процесів розвитку на всіх рівнях системи 
освіти; 

випереджувальне засвоєння працівниками інститутів післядипломної 
педагогічної освіти новітньої освітньої парадигми, яка включає 
методологічну культуру розвитку педагогічної (і управлінської)  
діяльності та мислення. Це висуває  на передній план освоєння 
співробітниками інститутів післядипломної педагогічної освіти 
рефлексивно-аналітичних, проектно-технологічних, комунікативних, 
організаційно-управлінських умінь; 

трансформація педагогічних процесів в інститутах післядипломної  
педагогічної освіти, організованих за предметним принципом у 

лекційно-семінарських формах, у надпредметний колективний спосіб 
навчання рефлексивно-ігрового характеру (ігрова імітація професійної 
діяльності, ігротренінг, розв’язання типових педагогічних завдань та 
ситуацій, управлінських труднощів, модульна побудова навчального 
процесу тощо); 

випереджувальний розвиток інституту післядипломної педагогічної 
освіти як умова і засіб розвитку системи підвищення кваліфікації і 
освітньої практики. Здійснення цього завдання передбачає безперервну 
модернізацію за наступними напрямами:  

а)  вдосконалення змістової діяльності і структури інституту 
післядипломної педагогічної освіти в зв’язку з потребами (запитами) 
практики, що змінюється; 

б)  створення в самому інституті механізму постійного саморозвитку; 
в)  координація діяльності всіх підсистем інституту; 
г)  колективний спосіб навчання інноваційної діяльності працівників 

інститутів післядипломної педагогічної освіти, спрямований на 
формування інноваційного педагогічного та управлінського мислення. 

Змістом інноваційного навчального процесу в інституті 
післядипломної педагогічної освіти як центрі розвитку освітньої 
практики є управління розвитком професійної діяльності слухачів, тобто 
методика проектно-програмної роботи. В її основі лежать чотирирівневі 
моделі професійної компетентності кадрів освіти інноваційного типу. 
Механізмом формування такої компетентності виступає розвинена 
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структура мислительної діяльності педагогічних кадрів (рефлексія, 
мислення, комунікація, самовизначення). Засобом розвитку цих 
мислительних підструктур є організація навчального процесу в інституті 
післядипломної педагогічної освіти в активних, діяльнісних режимах з 
аналізу педагогічних ситуацій, проблематизації, проектування і 
програмування вирішення професійно-педагогічних проблем на основі 
рефлексії діяльності.  

За такого підходу у професійній свідомості управлінців і педагогів 
формується надпредметний інтелектуальний шар, що дає змогу їм самим 
розробляти програми розвитку підрозділів (для управлінців), власної 
професійно-педагогічної діяльності (для педагогів) і самим їх 
реалізувати. Зміст і технології навчального процесу в режимі розвитку 
спрямовані на формування важливих загальних умінь: рефлексивно-
діяльнісних, що забезпечують розвиток діяльності; комунікативно-
мислительних, пов’язаних з можливістю колективного розв’язання 
проблем; психолого-педагогічних, що уможливлюють створювати 
творчу і безконфліктну атмосферу в колективі; управлінських, що 
реалізують співорганізацію і кооперацію різних видів виконавської 
діяльності. Слухачі інституту післядипломної педагогічної освіти, 
повертаючись до педагогічної діяльності, можуть реалізувати нові 
підходи на практиці, а також навчати методам проектно-програмної 
діяльності учнів. 

Механізм роботи такого центру дає можливість перенести 
напрацьовані норми діяльності в практику освітніх закладів. Перший 
крок трансляції – узгодження нових і традиційних форм діяльності, який 
може здійснюватися в професійному спілкуванні професорсько-
викладацького складу зі слухачами курсів інститутів післядипломної 
педагогічної освіти, педагогами-дослідниками, управлінськими кадрами 
відділів освіти, а також шляхом наукового діалогу в пресі і на 
конференціях. 

Узгоджені норми можуть адаптуватися педагогічними працівниками 
для практики приватних закладів. Так забезпечується відповідність 
наукових розробок, оргуправлінських програм і змісту виконавської 
діяльності в сфері освіти. Інноваційний характер перших забезпечує 
розвиток освітньої практики. 

Практична реалізація концептуальної моделі інститутів 
післядипломної освіти нового типу здійснюється в двох режимах – 
розвитку і функціонування. 

Режим розвитку спрямований на підготовку авторів освітніх 
проектів, спеціалістів по роботі з інноваціями і здійснюється в рамках 
експериментального освітнього майданчика інституту, діяльність якого 
вимагає спеціального механізму управління. Традиційний режим 
функціонування (надання освітніх послуг) модернізується на основі 
системного вивчення проблем освітньої практики, запитів та очікувань 
слухачів курсів і реалізується відповідно до принципів блочно-модульної 
організації навчального процесу. 

Результатами реалізації цього науково-педагогічного проекту є: 
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підготовка спеціалістів (педагогів, управлінців, методистів) нового 
типу, тобто таких, які володіють рефлексивною інноваційною 
культурою; 

створення практико-орієнтованої системи науково-дослідницької 
роботи в інституті післядипломної педагогічної освіти; 

створення банку інновацій в освіті; 
підготовка груп ігротехніків, практикуючих методологів для 

інститутів післядипломної педагогічної освіти; 
підготовка педагогів-дослідників; 
перебудова змісту, технологій навчального процесу підвищення 

кваліфікації, структури закладів системи підвищення кваліфікації; 
створення мобільної системи забезпечення інноваційних процесів 

кадрами освіти; 
становлення інноваційної освітньої практики в Україні. 
Необхідними соціально-педагогічними й організаційно-

управлінськими  
умовами створення і практичної реалізації концептуальної моделі 

інституту післядипломної педагогічної освіти як центру розвитку 
освітньої практики є:  

наявність групи співробітників ІППО, які усвідомлюють необхідність 
розвитку його діяльності. 

готовність ініціативної групи до концептуальної організаційно-
управлінської і виконавської діяльності зі створення і реалізації моделей; 

розпрацьованість концептуального проекту ІППО освіти нового типу 
і програми його реалізації; 

ресурсне забезпечення реалізації програми (кадрове, науково-
методичне, фінансове і правове, матеріально-технічне); 

поетапна реалізація  програми у рамках розгортання послідовності 
технологічних циклів управління діяльності; 

внутрішня і незалежна зовнішня експертна оцінка ходу і результатів 
інноваційних перетворень. 

Отже, сучасна система післядипломної педагогічної освіти перебуває 
в стані пошуку нових підходів до її реформування. Презентація 
запропонованої моделі діяльності інститутів післядипломної 
педагогічної освіти як центрів розвитку освітньої практики спирається 
на вітчизняні надбання  і враховує світовий досвід, що дає змогу зробити 
такий висновок: вибираючи концепцію розвитку освітнього закладу слід 
віддавати перевагу не тільки найбільш привабливим для колективу 
моделям, які щонайповніше відповідали б його можливостям і меті, а й, 
подібно до того, як розробляються моделі й технології освітнього 
процесу, треба створювати моделі й технології інноваційних процесів 
разом з методикою їх практичної реалізації, яка б відкривала шлях 
українській системі підвищення кваліфікації до входження не тільки в 
європейський, а й світовий культурно-освітній простір. 
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Сингаївська А.М. (Київ) 

 
ІНТЕГРАТИВНА МОДЕЛЬ 

 ЦЕНТРООРІЄНТОВАНОГО НАВЧАННЯ  
СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Розкрита сутність особистісно-центрованої освіти відповідно до її 

гуманізації та концепції інтегрованої освіти. Наведені напрями 
інтеграції знань, приклади моделей організації освітньо-виховного 
процесу та характеристика інтегративної моделі навчання студентів 
ВНЗ на конкретному прикладі навчальної дисципліни. Введено терміни 
центроорієнтована освіта, центроорієнтоване навчання. 

 
Парадигма освіти, що передбачала авторитарне, репродуктивне 

навчання, відходить у минуле. Третє тисячоліття знаменне характерною 
рисою „людиновимірності”, тобто спрямуванням освіти на розвиток 
особистості в контексті моделі: природа – людина – суспільство. 

Актуальною для вищої школи нашої країни є зміна освітньої 
парадигми на гуманістичну та організація навчально-виховного процесу 
на основі суб’єкт-суб’єктних відносин його учасників. Але декларативні 
завдання не забезпечують шляхів їх реалізації. 

Як зазначає В.Г.Кремень, „загалом стан освіти в Україні можна 
оцінювати як амбівалентний. Ця амбівалентність зумовлена двома 
взаємозв’язаними чинниками: перехідним періодом, у якому 
знаходиться українське суспільство, і системною кризою, яка охопила 
його. І якщо перший чинник спонукає до творення нових форм, методів і 
засобів навчання, то другий, а насамперед фінансова скрута, гальмує 
розквіт нововведень у царині освіти”1. На думку Б.С.Гершунського, 
„…основною причиною низької результативності будь-яких нововведень 
(у т.ч. і реформ) у сфері освіти є недостатня готовність прийняти і 
практично реалізувати ці нововведення з боку вчителя, педагога-
практика” (переклад – авт.). Останній чекає, коли може використати 
наукові знання, що може і має бути представлене не тільки у вигляді 
оригінальних текстів наукових праць, а й у формі адаптованого до 
запитів практики методичного знання2.  

Тому метою статті є характеристика засадничих підходів до процесу 
навчання у світлі інтегративної центроорієнтованої вищої освіти на 
прикладі конкретної навчальної дисципліни. 

                                           
1 Кремень В.Г. Національна освіта як соціокультурне явище // Історія української 

школи і педагогіки: Хрестоматія / Уклад.: О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Знання, 
2005. – С. 686.  

2 Гершунский Б.С. Философия образования для ХХІ века (В поисках практико-
ориентированных образовательных концепций). – М.: Изд-во “Совершенство”, 1998. – 
С. 104, 315. 
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Виклад основних положень дослідження проведемо у трьох 
частинах:  походження поняття „центроорієнтоване навчання”, значення 
інтегрованого навчання у вищій школі, опис пропонованої моделі 
процесу навчання студентів ВНЗ у процесуальному аспекті на 
конкретному прикладі. 

Дитиноцентризм – особистісно-центрована освіта 
Концепцією національної освіти визначено її переорієнтацію на 

засади гуманістичної парадигми. Національна доктрина розвитку освіти 
(2002 р.) одним із положень має „утвердження особистісно орієнтованої 
педагогічної системи, яка могла б реалізувати принцип дитиноцентризму 
в навчально-виховному процесі як відображення людиноцентричної 
тенденції у розвитку сучасного світу”1. 

Проблемі гуманістичної парадигми навчання приділили значну увагу 
різні вчені науки філософії, психології, педагогіки тощо. Витоки 
розвитку гуманістичної освіти містяться у положеннях діалогової 
концепції культур Бахтіна – Біблера, що обґрунтовують ідеї діалогу як 
основи людської свідомості: «Де починається свідомість, там 
починається й діалог»2. Український мислитель Г.Сковорода розвинув 
філософію „природної людини” і так визначив ядро педагогіки: мета – 
формування свідомості шляхом самопізнання природної („справжньої”) 
людини3. Вчений і практик Ш.О.Амонашвілі вважає гуманний підхід 
таким, коли вихователь доброзичливо ставиться до дітей, вбачає в них 
самостійних суб’єктів, які здатні вчитися не з примусу, а добровільно, за 
своїм бажанням і вільним вибором4. 

Гуманізацію вищої освіти пов’язують з особистісно орієнтованим 
підходом до студента. Вимоги до формування особистісного підходу в 
освіті поступово визначалися у дослідженнях таких психологів, як: 
К.О.Абульханова-Славська, О.Г.Асмолов, В.В.Давидов, В.О.Моляко, 
Б.Д.Паригін, Л.М.Проколієнко, В.В.Столін, Т.М.Титаренко, 
В.О.Шатенко, І.С.Якиманська тощо. Наприкінці ХХ ст. питання 
необхідності особистісного підходу порушувались у працях І.Д.Беха, 
І.С.Кона, А.В.Петровського, В.В.Рибалки, В.В.Сєрикова, 
В.О.Сухомлинського, Б.О.Федоришина тощо. 

Світова наука з особистісно орієнтованою освітою пов’язує імена 
К.Гольдштейна, Р.Бернса, А.Маслоу, Р.Мея, Дж.Олпорта, К.Роджерса, 
В.Франкла, Е.Фрома, К.Хорні тощо. 

У вітчизняній педагогіці гуманістична традиція знайшла втілення в 
роботах практично всіх історичних епох. Про це свідчать класичні 

                                           
1 Національна доктрина розвитку освіти. Загальні положення. Указ Президента 

України від 17 квітня 2002 року № 347/2002. Розділ 1, 2 // 
http://www.gdo.kiev.ua/files/db.php?st=860&god=2002. 

2 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 
1998. – С. 123. 

3 Кононенко П., Кононенко Т. Освіта ХХІ століття: філософія родинності. – К.: Артек, 
2001. – С. 110.  

4 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 
1998. – С. 45. 
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роботи К.Д.Ушинського і С.Т.Шацького, науці відомі гуманістичні ідеї 
П.Ф.Каптерева. Педагогічна наука характеризує особистісно 
орієнтований тип навчання в працях А.С.Нісімчук, О.С.Падалки, 
О.М.Пєхоти, С.О.Сисоєвої, І.О.Смолюк. Г.М.Андрєєва досліджує ці 
питання у соціальній педагогіці1. 

С.У.Гончаренко визначає, що гуманізація освіти – «центральна 
складова нового педагогічного мислення, яка передбачає перегляд, 
переоцінку всіх компонентів педагогічного процесу у світі їхньої 
людинотворної функції»2. П.П.Кононенко характеризує мету освіти 
через „людиноцентристський аспект”: «…мета – пізнання і самопізнання 
як шлях до самотворення й творення життя (життєтворчості)», 
«Формування громадян високої культури – процес винятково 
людиноцентристський…»3. 

Як зазначає В.Г.Кремень, «…реаліїї сучасної цивілізації та пов’язані з 
ними нові оставини життя людини висувають і нові вимоги до освітньої 
системи, до навчальної діяльності, до самого вчителя. Концентрованим 
вираженням цих вимог є … інноваційність і дитиноцентризм. 
Інноваційність як тип життєдіяльності людини і суспільства має прийти 
на зміну інертності й необгрунтованому консерватизму. 
Дитиноцентризм … визнає її (дитини, людини – авт.) індивідуальність і 
створює необхідні умови для її (дитини, людини – авт.) становлення та 
розвитку». Й підкреслює, зокрема, що культура дитиноцентризму має 
визначати всю діяльність сучасного вчителя4.  

У доповіді міністра освіти і науки С.М.Ніколаєнка у 2005 р. 
підтверджується незмінність курсу в орієтації національної освіти на 
учня, студента як на суб’єкт навчання: «…переконаний, що завдання 
освіти – сприяти гармонійному розвитку особистості…», «Освіта має 
бути вільною», «…студент – головна дійова особа у вищій школі»5. 

Поширений у науці вираз „особистісно-центрована”, приміром, 
взаємодія чи освіта прослідковується від праць видатного психолога і 
педагога гуманістичного напряму К.Роджерса. Але це поняття 
нетотожне частіше вживаному „особистісно-орієнтована”, приміром, 
освіта. Так, Н.Е.Гусинський пояснює, що за цими словосполученнями 
можуть стояти принципово різні уявлення про побудову процесу 
освітньої взаємодії6.  

                                           
1 Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 

С. 30. 
2 Гончаренко С.У. Методика як наука. – Хмельницький: Вид-во ХГПК, 2000. – С. 5. 
3 Кононенко П., Кононенко Т. Освіта ХХІ століття: філософія родинності. – К.: Артек, 

2001. – С. 35, 122. 
4 Кремень В.Г. Філософія освіти // Історія української школи і педагогіки: Хрестоматія 

/ Уклад.: О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Знання, 2005. – С. 710. 
5 Ніколаєнко С.М. Вища освіта і наука – найважливіші сфери відповідальності 

громадянського суспільства та основа інноваційного розвитку // Історія української школи 
і педагогіки: Хрестоматія / Уклад.: О.О.Любар; За ред. В.Г.Кременя. – К.: Знання, 2005. – 
С. 741 742, 735. 

6 Гусинский Н.Э., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования: Учебн. 
пособ. – М.: Логос, 2003. – С. 187-188. 



 
Україна – освіта 

 

 505

Особистісно-орієнтованим може називатися навчання, при якому 
учень може бути не суб’єктом освітньої взаємодії, а об’єктом вишуканої 
педагогічної взаємодії, в основу якої покладено „так званий” 
індивідуальний підхід, коли вважається, що сам учень про себе нічого не 
знає, а доросла людина, педагог дуже добре уявляє, що буде для учня, 
студента краще. Не йдеться про діалог, вільний вибір шляху і 
самостійного руху по життю і коридорами науки. 

Як вказує Н.Е.Гусинський, на протилежність цьому центрована 
довкола/біля особистості освіта базується на припущенні, що людина 
пізнана самою поки що не досить задовільно, і тільки вона сама, і також 
за допомогою спеціаліста може спробувати будувати свою освіту, 
усвідомлено ризикувати й у підсумку відповідати за результати свого 
руху у постійно мінливому, погано передбачуваному середовищі. 

Уточнивши вищевказані поняття, маємо: особистісно-орієнтоване 
навчання – це направлене (або орієнтоване, спрямоване) на особистість 
навчання. В орієнтованій на особистість освіті викладачі мають 
спрямовувати виховання і навчання на її потреби й інтереси, тому 
моделюючи навчальний процес, викладача можна було б схематично 
поставити у його центр. Це може бути і суб’єкт-суб’єктне, і суб’єкт-
об’єктне навчально-пізнавальне середовище. В побудованому 
навчальному середовищі, центрованому довкола особистості, має 
відбуватися діалог повноправних суб’єктів взаємодії. Тобто таке 
навчання характеризоване суб’єкт-суб’єктними відносинами його 
учасників: викладачі організовують навчання та створюють бажані 
умови, студенти ж здійснюють навчальну діяльність. Наявність або 
відсутність діалогу та творчої участі учня, студента в своїй освіті є 
„кардинальною”, вирішальною ознакою, „підставою” для розрізнення 
описаних видів методології створення освітнього середовища, побудови 
навчально-виховного процесу у ВНЗ1. 

Отже, в аналізі трактувань щодо гуманістичної парадигми освіти на 
рівні конкретного навчального середовища приходимо до 
людиноцентристського (дитиноцентристського), особистісно-
центрованого підходу. Враховуючи тотожність поняття одного з 
суб’єктів для вищого навчального закладу „людина – дитина – учень – 
студент”, також пропонується вживати вираз центроорієнтована освіта, 
центроорієнтоване навчання тощо. 

Концепція інтегрованої освіти 
Центроорієнтована освіта вимагає створення такого навчально-

пізнавального середовища, у якому будуть зінтегровані багато елементів.  
Поняття „інтеграція” пов’язують з такими термінами, як: об’єднання, 

єдність, цілісність, цілість, система, синтез, переплетіння, 
взаємопроникнення, взаємовплив. 

                                           
1 Гусинский Н.Э., Турчанинова Ю.И. Введение в философию образования: Учебн. 

пособ. – М.: Логос, 2003. – С. 188. 
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Загалом ідеї інтегрування реалізовуються в площині навчальних 
дисциплін, що обгрунтовує холістська філософія освіти. Науці відомі 
інтеграційні підходи З.Гельмана, який запропонував спеціальний 
інтегративний курс з історії науки і культури для вищої та середньої 
освіти; інтегрований курс фізики і хімії, впроваджений у французських 
школах та в Україні на Полтавщині; інтеграція природничих наук у 
педагогічній технології В.Р.Ільченко. В Німеччині та Нідерландах 
працюють на інтегративних ідеях П.Петерсона „Ієна-план” школи; на 
ідеях Д.Ховарда – школи Завтрашнього Дня; на основі мегапредметів 
ШВР – школи вільного розвитку.  

Також існує інший напрям інтеграції – у фребелівській філософії 
„сферичної освіти” на шляху пізнання світу. 

Як зазначають Ф.Хессер, Й.Ковач, Д.Фіндлей викладачі мають уміти 
«інтегрувати соціальні, наукові і особистісні знання в процесі навчання, 
створювати умови і моделі навчання так, щоб ця інтеграція дозволяла б 
учням підвищувати свій рівень знань»1. 

Одним із прихильників інтеграції в освіті є український вчений 
С.Ф.Клепко, який пропонує нову концепцію інтегративної освіти2, що 
має в її основі поліморфізм та інтеграцію знання. Автор обґрунтовує 
класифікацію типів інтеграції: предметна, зовнішня міжпредметна, 
внутріпредметна, інформативна, інституціональна, педагогіко-
технологічна, психологічна, соціально-психологічна, філософська. І 
стверджує, що «інтегративні процеси у педагогіці покликані забезпечити 
фундаментальність освіти, тобто не допустити втрати часу у підготовці 
молодого покоління до майбутнього, яке нікому невідоме»3. 

Ця теза підтверджує також наявну невипереджуваність вітчизняної, 
приміром, вищої економічної освіти. 

Вивчення ідей інтеграції в науковій літературі, дає можливість 
зробити висновки:  

1. Принцип інтеграції в освіті розглядається переважно у контексті 
інтеграції знань через об’єднання різноманітної інформації в єдину 
систему знання. 

2. Освітні проекти розроблені для середньої школи, здебільшого 
для початкових класів. 

Безумовно, для дитини розрізненість шкільних предметів ускладнює 
цілісне сприйняття світу, а для дорослих студентів це неначе не така 
складна проблема. Але ж вища школа має ще й інші відмінності від 
середньої, особливо в орієнтації на гуманістичний, людиномірний, 
демократичний виміри. 

Вища освіта, на нашу думку, найбільше потребує інтегрованості за 
такими напрямами: 

філософська інтеграція; 

                                           
1 Клепко С.Ф. Інтегративна освіта і поліформізм знання. – К.; Полтава; Харків: 

ПОІПОПП, 1998. – С. 71. 
2 Там само. 
3 Там само. – С. 79. 
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зовнішня міжпредметна інтеграція; 
інформативна інтеграція; 
соціально-психологічна інтеграція; 
психологічна інтеграція; 
інтеграція видів навчальної діяльності. 
Щодо останнього виду, то його доцільність вбачається аналогічно до 

інституціональної або зовнішньої міжпредметної, а також 
інформативної. Дискретність або фрагментарність знань, отриманих від 
дискретно поданих навчальних дисциплін для здобуття вищої освіти, 
напрацювання окремих навичок дослідницької і самостійної роботи, 
нерозкриття студента як творчої особистості  не можуть призвести до 
якісної освіти.  

На прикладі вищої економічної освіти можна свідчити про намагання 
контролювати й оцінювати, як інтегруються знання у студентів під час 
екзаменування з використанням контрольно-кваліфікаційних завдань1. 
Але на нашу думку, цього недостатньо. 

За умов неможливості впливу на стандарти освіти, на 
інституціональну інтеграцію у вищій економічній освіті, автор пропонує 
модель інтегрованого навчання в існуючих обмеженнях вищої школи 
(кошти, засоби навчання, нормований час, аудиторний фонд тощо). На 
що може вплинути викладач, який працює в аудиторії? Виконуючи 
наукову, виховну, навчальну, методичну, організаційну функції, як 
мінімум – на організацію навчання студентів у межах своєї навчальної 
дисципліни.  

Модель процесу навчання студентів ВНЗ 
Не претендуючи на всебічність інтеграції, зупинимося на 

процесуальному аспекті центроорієнтованого навчання у вищій школі. 
Побудова викладачем конкретного навчально-пізнавального 

середовища на основі визначених цілей, наукової концепції, принципів, 
змісту навчання вимагає вибору методів, засобів та організаційних форм. 
Першочерговим завданням до цього є формулювання й розроблення 
педагогічних (освітніх, навчальних, виховних тощо) завдань. 
Множинність інструментів реалізації, педагогічних і навчальних 
завдань, конкретних навчально-виховних цілей породжує розкриття 
педагогічного процесу множиною узагальнених чи деталізованих схем, 
відповідних або комбінаторних підходів – моделей. Синтезуючим 
засобом подання структури складного явища, такого як педагогічна 
система, є моделювання. 

Педагогічна наука на реалізацію однієї гуманістичної парадигми має 
в доробку різноманітні підходи і моделі формування педагогічного 
процесу й організації навчання. Так, І.С.Якиманська виокремлює три 
моделі особистісно орієнтованої педагогіки: соціально-педагогічну, 

                                           
1 Сингаївська А.М. Технології навчання економічних дисциплін як педагогічна 

проблема // Вісник НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка: Зб. наук. праць. – К.: 
Політехніка, 2005. – № 3. – Ч. 2. – С. 113. 
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предметно-дидактичну та психологічну1. Вальфдорська педагогіка є 
виразною моделлю з багатоманіття втілення ідей „гуманістичної 
педагогіки”, методика (технологія) М.Монтессорі – це теж модель 
особистісно орієнтованого підходу до навчання і виховання2.  

Зупинимося на моделях І.Г.Фомічової, яка змальовує освітньо-
виховний процес та педагогічну діяльність за допомогою чотирьох типів 
моделей – соціоцентричної, теоцентричної, натурцентричної, 
антропоцентричної3. 

Соціоцентрична модель спрямовує освітній процес на реалізацію 
традиційної педагогічної парадигми, що розглядає освіту як трансляцію 
досвіду. Педагогічна система зацентрована на педагогові й директивах, 
їй притаманні жорсткі рамки педагогічного процесу з 
нормообмеженнями, усі кроки діяльності його учасників деталізовані й 
виписані заздалегідь, алгоритмізована система засобів тощо. 

Сформована соціоцентрична модель як класно-урочна і предметна 
система навчання Я.А.Коменського, у витоків такого освітнього процесу 
стояли М.Г.Чернишевський і К.Д.Ушинський. Найхарактернішою 
соціоцентричною моделлю є система виховання А.С.Макаренка. До 
цього типу також відносять систему випереджувального навчання і 
коментирувального управління С.М.Лисенкової, систему 
великоблочного із опорами навчання В.Ф.Шаталова, систему швидкого 
читання В.М.Зайцева, теорію поетапного формування розумових дій та 
систему програмованого навчання П.Я.Гальперіна і Н.Ф.Тализіної, 
теорію й технологію розвивального навчання В.В.Давидова та 
Д.Б.Ельконіна. Цей науковий напрям характеризують ідеї оперантної 
поведінки Скіннера, теорія формування моральної свідомості 
особистості Л.Кольберга, когнітивна психологія Ж.Піаже, біхевіоризм 
тощо.  

Теоцентрична модель має у центрі Бога – найвищим авторитетом і 
всезагальним засобом виховання слугує Святе Писання, Біблія. Для цієї 
моделі навчання-виховання характерним є створення „умовнозакритої” 
педагогічної системи з мінімальними зовнішніми впливами, головною 
ознакою є чітка визначеність параметрів моделі, у педагогічних 
відносинах – безумовне домінування старших і беззаперечна покірність 
учнів, перевагами – система духовно-психологічних координат і 
пріоритетність моральної регуляції, а суперечності – між духовною 
свободою індивідуальності і всезагальним Абсолютом.  

Теоцентрична модель склалася у часи Середньовіччя, її основи 
трактують Аврелій Августин, Боецій, Макробій, Клавдіан Момерт. 

                                           
1 Освітні технології: Навч.-метод. посіб. / За заг. ред. О.М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2001. – 

С. 32. 
2 Селевко Г.К. Современные образовательные технологии. – М.: Народное образование, 

1998. – С. 151-152; 176-179; Нісімчук А.С., Падалка О.С., Смолюк І.О. Педагогічна 
технологія: Підруч. – К.: Четверта хвиля, 2003. – С. 37. 

3 Фомичева И.Г. Философия образования: Некоторые подходы к проблеме. – 
Новосибирск: Изд-во СО РАН. – 2004. – С. 37-81. 
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Традиції відносин у рамках культу описані в працях С.Булгакова, 
Ф.А.Голубинського, У.Джеймса, В.Н.Карпова, Ф.Кассіодора, 
П.П.Флоренського, С.Л.Франка тощо. Опонентами такої моделі 
виховання були просвітителі Бейбридж, Белл, М.Бердяєв, М.Гоголь, 
Ф.Достоєвський, Мартін, В.Соловйов, Старк, В.Розанов, Б.Пастернак, 
Е.Уоллес, П.Флоренський, П.Хомяков, П.Чаадаєв, Л.Шестов, серед 
сучасників – Л.Н.Мітрохіна.  

Натурцентрична  модель ставить у центр педагогічної системи учня, 
але з суб’єкт-об’єктними відносинами, передбачає  розвивальну 
диференціацію, а ідеально – індивідуалізоване навчання. Освітній 
процес ґрунтується на позиції, що при формуванні інтелектуальних 
здібностей визначальними є генетичні фактори. Однак небезпечним у 
впровадженні ідей диференціації є можливі помилки при розподіленні 
учнів на групи, укорінення нерівності. Вбачається, що забезпечує така 
педагогічна система навчання-виховання кожного окремого учня, тобто 
поодинці як індивідуальна освіта. Це є обмеженням „масового” 
навчального процесу вищої школи ХХ ст. 

Засновником натурцентричної освітньої моделі вважають Платона. 
Відомі ще у Середні віки теорії про “блакитну кров” і “білу кістку” 
розвивалися як наукові напрями евгеніки та генетичної теорії інтелекту 
Ф.Гальтона. У цьому полі працювали Геккель, А.Дженсен, Д.Дж.Кевлз, 
Ш.Летурно, Ч.Ломброзо, Мюллер, Н.Ролл-Хансен, також можна 
віднести психометрію й дослідження Дж.Харвуда, типологію Кречмера і 
Шелдона, тестологію праці Термена та Йеркса. Такі ідеї підтримував 
Б.Шоу. 

Антропоцентрична модель також будує навчально-пізнавальне 
середовище довкола учня. Базисом  побудови педагогічної системи є 
проектування умов навчання та суб’єкт-суб’єктних відносин його 
учасників. Головною відмінністю такої освітньої моделі і відносин є 
керівництво організатором (викладачем) навчання-учіння шляхом 
самостійного пошуку учня. Це досягається створенням максимально 
природного для розвитку учня середовища; через діалогічне навчання 
вихованця; шляхом інтерактивного спілкування та сумісної діяльності 
учасників навчання-учіння, обміном набутого кожним учасником 
життєвого досвіду; пріоритетністю творчої складової навчально-
виховного процесу. 

Філософська антропологія зародилися у глибоку давнину й отримала 
розвиток у ХХ ст. Засновником освітньої моделі на принципах діалогу є 
Сократ, її прихильником – І.Кант та характерним прикладом – система 
виховання за Ж.Ж.Руссо. Їдеї антропоцентризму у складі філософського 
знання представлені іменами мислителів: М.Бубер, Д.Віко, Х.Вольф, 
А.Гелен, Х.Плесснер, Ф.Рабле, М.Шелер. Їх розвивали В.П.Вахтеров, 
С.І.Гессен, В.В.Зеньковський, Л.М.Толстой. Дослідниками течії 
антропології як гуманістичної психології є Ш.Бюлер, К.Гольдштейн, 
А.Маслоу, Р.Мей, Дж.Олпорт, К.Роджерс, В.Франкл, Е.Фромм, К.Хорні 
тощо. 
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З описаних І.Г.Фомічовою моделей освітньо-виховного процесу на 
реалізацію особистісно-центрованого підходу у вищій школі спрямована 
антропоцентрична модель. Цих позицій дотримуються й вітчизняні 
наукові школи: «Особистісно-орієнтовані технології характеризуються 
антропоцентричністю, гуманістичністю і психотерапевтичною 
спрямованістю, мають за мету різнобічний, вільний і творчий розвиток 
майбутніх спеціалістів»1. Згідно з антропоцентричними поглядами такі 
підходи можна використовувати або на самих ранніх етапах розвитку 
дитини, або на етапі „просунутому” – тоді, коли в учня (студента) вже є 
накопичений запас знань і досвіду2. При цьому викладач в аудиторії та 
позааудиторно (при консультуванні студента) є партнером, який 
співробітничає з ним на рівних, залучає до сумісної діяльності всіх 
учасників навчання-учіння, і вони разом відшуковують істину. Якщо 
справедливим є те, що „дитина – самоналагоджувана система…”  
(переклад – авт.), то тим більше це стосується молодих людей, які 
здобувають освіту у ВНЗ і мають право на вільний вибір навчальних 
завдань, форм їх виконання, форм подання навчального матеріалу, 
інтенсивності навчання тощо.  

Модель центроорієнтованого навчання-учіння будує навчально-
пізнавальне середовище довкола студента на основі полівикористання 
висхідних і вихідних навчальних матеріалів: інформаційних джерел, 
навчальних завдань тощо. Як зазначає В.Ф.Паламарчук, „основна 
суперечність розвитку системи освіти – невідповідність старих методів 
навчання, виховання і розвитку учнів новим умовам життя”3. 
Інтегративна модель навчання (див. рис. 1) студентів на предметному 
рівні передбачає проникнення різних форм, методів у технологію 
навчального процесу для його активізації та з орієнтуванням на 
самостійне виконання студентами навчальних завдань у відповідності до 
вимог Болонської декларації. Важливим є чітке виділення окремих видів 
навчальної діяльності для забезпечення їх інтеграції й подальшого 
визначення активності студентів: на лекції (умовно приймемо термін 
„лекційна”), теоретична, практична, пошуково-дослідницька, аналітико-
дослідницька, реферативна, проектна, пізнавальна, індивідуальна, 
комп’ютерна, творча, позааудиторна тощо.  

 
 
 
 
 
 

                                           
1 Нісімчук А.С., Падалка О.С., Смолюк І.О.  Педагогічна технологія: Підруч. – К.: 

Четверта хвиля, 2003. – С. 27. 
2 Фомичева И.Г. Философия образования: Некоторые подходы к проблеме. – 

Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2004. – С. 78. 
3 Паламарчук В.Ф. Інноваційні процеси в педагогіці // Педагогічні інновації в сучасній 

школі. – К., 1994. – С. 6. 
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Рисунок 1. Інтегрована модель центроорієнтованого навчання 

cтудентів 
 

 
 

У таблиці 1 подано поетапний (укрупнено) опис організації навчання 
студентів вищих навчальних закладів на прикладі економічних 
дисциплін. Відразу зазначимо: на нашу думку, модель навчання-учіння 
легкоадаптована до інших дисциплін, а тут на конкретному прикладі 
розкривається процесуальний аспект інтегративної моделі 
центроорієнтованого навчання та доводиться її реальність1.  
                                           

1 Деталізуємо прикладами окремі етапи організації навчання дисципліни „Статистика” 
(Теорія статистики, Соціально-економічна статистика, Економічна статистика тощо). 
Безперечно, у навчальному курсі  та моделі належне місце посідають лекційні заняття, які 
значною мірою проводяться за традиціями вищої школи, але в т.зв. інтерактивному (за 
формою) спілкуванні зі студентами.  

Центральним моментом навчання-учіння є самостійна робота студентів, така як 
організація дослідницької (індивідуально для кожного студента) роботи „Збір 
статистичних даних” (або характеристик товару, послуг, галузей, приміром, у курсі 
“Маркетинг”) за обраним для вивчення предметом і об’єктом дослідження. Упродовж 
заздалегідь чітко визначеного терміну (приміром, 3-4 тижнів) студенти кабінетним 
методом за всіма доступними їм інформаційними джерелами (і обов’язково бібліотеки) та 
польовим методом за особистими спостереженнями вивчають об’єкт дослідження, 
накопичують дані та оформляють власноручно зібраний матеріал. Оформлення 
здійснюється у довільній формі: у зошитах будь-яких розмірів, альбомах, папках із 
файлами або ін.; друкованим текстом або рукописним; найчастіше – із вклеєними 
вирізками з часописів і газет, роздрукованими з електронних джерел ілюстративними 
матеріалами. Підписують підбірки матеріалів як збірники, альбоми, зошити. Послідовність, 
створення рубрик, виділення ключових понять і показників студент формує на свій розсуд. 
Але є й обо’вязкові вимоги: вказувати використане джерело, час і місце формування 
показників, об’єкт, якого стосується подана інформація.  

Ця творча, індивідуальна робота студентів оцінюється високими балами 2-3 рази за 
навчальний період: перша оцінка – стимулююча – на початку роботи, наприклад, за 
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Таблиця 1 

Параметри моделі навчання студентів (на предметному рівні) 
 

Види робіт 
№ Етап 

 
Навчальна 
діяльність 
викладача 

Навчальна 
діяльність 
студента 

Навчальні 
завдання 

Основні 
види 
навчальних 
занять 

Форми, 
засоби, 
джерела  
навчання 

1 Організа
ційний 

Настановлен
ня студентів 
щодо 
модулів і 
графіка 
навчального 
процесу, 
вибору 
індивідуальн
их завдань, 
процедури 
та термінів 
їх 
виконання. 
Пояснення 
вимог до 
оформлення 
та критеріїв 
оцінювання 
робіт. 
Мотивуванн
я і 
стимулюван
ня навчання 
студентів 

Ознайомлення 
з навчальними 
матеріалами 
курсу 
 

Первинне 
вивчення 
сфери (галузі) 
дослідження. 
Ознайомлення 
з вітчизняними 
підприємствам
и.  
Вибір 
студентами 
об’єкта 
дослідження.  
Первинний 
збір даних  

Перше 
аудиторне 
заняття 

Навчальні 
модулі. 
Навчальні 
графіки. 
Навчальні 
завдання. 
Джерела 
навчання. 

                                                                                            
тиждень збору інформації; друга – проміжна – за естетичне оформлення збірника та 
фіксування використаних джерел; третя – підсумкова – у кінці курсу за обсяг наповнення 
матеріалами, зміст і правильність їх підбору за заздалегідь визначеною тематикою. 

Така студентська робота є не лише цікавою, а й важливою – визначається як пошукова, 
дослідницька та корисною – зібрані матеріали використовуються в подальшій роботі 
даного курсу на практичних, семінарських і залікових заняттях. 

Організація виконання практичних робіт (навчальних завдань) здійснюється за трьома 
рівнями. Вищий – за даними підбірок матеріалів (індивідуальні завдання) позааудиторно 
студенти виконують передбачений навчальним планом за заздалегідь відомим графіком 
обсяг роботи, користуючись набутими теоретичними знаннями. Середній – студенти 
мають бути активними (у груповій роботі) під час проведення аудиторних практичних 
занять з використанням активних методів навчання: імітаційних вправ, cases, work-shop та 
ін. Нижчий – студенти в аудиторний час під контролем і з допомогою викладача 
виконують практичні завдання зі збірника задач, навчального або методичного посібника 
курсу і, за їх бажанням, у міні-групах (з 2 осіб).  

Комп’ютерна робота організовується на вибір студента: виконання в позааудиторний 
час (у комп’ютерному класі або вдома) передбачений навчальним планом обсяг 
індивідуальних розрахунків практичних завдань відповідно до конкретних тем курсу за 
даними підбірок матеріалів, користуючись набутими теоретичними знаннями, за 
заздалегідь відомим графіком; або аудиторно у комп’ютерному класі з допомогою 
викладача, відповідного програмного забезпечення, навчально-методичного посібника 
курсу виконання практичних завдань і, за бажанням, у міні-групах (з 2 осіб). Дотримання 
графіку робіт, обсяг напрацьованих практичних матеріалів, їх оформлення, використана 
форма виконання завдань є основою для оцінювання (проміжного, підсумкового) 
викладачем якості набутого студентами рівня компетентності. 
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2 
Дослідни
цька 
робота 

Мотивуванн
я до 
навчання 
студентів. 
Консультува
ння 
студентів 

Робота з 
інформаційни
ми джерелами, 
збір даних за 
конкретними 
темами 
дослідження  
 

Пошукова 
робота. 
Вивчення 
об’єкта 
дослідження.  
Поглиблене 
вивчення 
галузі 
дослідження 

Позааудитор
на робота. 
Самостійна 
робота 
студентів 

Індивідуа
льна 
робота 
студентів. 
Усі 
доступні 
іформацій
ні 
джерела 

3 Теоретич
ний блок 

Оглядові 
лекції. 
Тематичні 
лекції. 
Консультува
ння 
студентів 

Вивчення 
основних 
наукових 
понять.  
Робота з 
інформаційни
ми джерелами.  
Опрацювання 
конкретних 
тем навчальної 
дисципліни. 
Робота над 
теоретичними 
питаннями 
тестів 
конкретних 
тем 
навчального 
курсу 

Набуття 
теоретичних 
основ знань 
науки. 
Наукова 
реферативна 
робота. 
 
 
 

Лекції. 
Семінарські 
заняття. 
Практичні 
заняття. 
Самостійна 
робота 
студентів. 
Позааудитор
на робота 

Традиційн
і заняття. 
Інтеракти
вне 
спілкуван
ня. 
Колектив
на, 
групова, 
індивідуа
льна 
робота 
студентів. 
Усі 
доступні 
іформацій
ні 
джерела 

4 Практич
ні роботи 

Керівництво 
виконанням 
практичних 
завдань за 
конкретним
и темами 
курсу. 
Активізація 
навчальної 
діяльності.  
Корекція 
знань і вмінь 
студентів. 
Координува
ння 
самостійної 
роботи 
студентів. 
Консультува
ння 
студентів 

Виконання 
індивідуальни
х розрахунків 
над 
практичними 
завданнями за 
конкретними 
темами курсу.  
Аналітична 
робота над 
ідентифікаціє
ю зібраних 
показників 
відповідно до 
обраного 
об’єкта 
дослідження 
теоретичним 
поняттям. 
Групова 
робота 
студентів 

Поглиблене 
вивчення 
науки у розрізі 
тем навчальної 
дисципліни. 
Аналітико-
дослідницька 
робота. 
Закріплення 
теоретичних 
знань при 
виконанні 
конкретних 
завдань. 
Творча робота. 
Проектні 
завдання. 
Конкурсні 
завдання 

Практичні 
заняття. 
Практичні 
заняття у 
комп’ютерн
ому класі. 
Самостійна 
робота 
студентів. 
Позааудитор
на робота 

Індивідуа
льна 
робота 
студентів. 
Групові 
завдання. 
Тренінги, 
імітаційні 
вправи, 
сases-
метод 
тощо. 
Комп’юте
рна 
робота. 
Конкурси 
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5 
Семінарс
ькі 
заняття 

Керівництво 
і 
координуван
ня груповою 
та 
колективно
ю роботою 
студентів з 
окремих 
теоретичних 
питань 
курсу та 
узагальненн
ю набутих 
знань. 
Корекція 
знань і вмінь 
студентів 

Закріплення 
теоретичних 
знань курсу.  
Демонстрація 
глибини 
розуміння 
науки у розрізі 
тем навчальної 
дисципліни. 
Демонстрація 
набутих 
практичних 
навичок і 
професійної 
компетентност
і  

Підсумкова 
робота за 
темами 
навчальної 
дисципліни.  
Розгляд 
проблемних 
ситуацій з 
власних 
підбірок 
матеріалів 
відповідної 
теми. 
Демонстрація 
рівня 
професійної 
компетентност
і 

Семінарські 
заняття 
 

Традиційн
і  заняття. 
Індивідуа
льна 
робота 
студентів. 
Наукові 
доповіді 
студентів. 
Групові 
завдання. 
Колектив
на робота 
студентів 

6 

Контроль 
якості 
знань 
і 
підведенн
я 
підсумків 
навчання 

Проведення 
поточного, 
рубіжного, 
підсумковог
о контролю. 
Стимулюван
ня навчання 
студентів. 
Консультува
ння 
студентів 

Виконання 
контрольно-
атестаційних, 
модульних, 
розрахункових 
робіт. 
Демонстрація 
результатів 
(оформлення 
тощо) творчих, 
проектних, 
конкурсних 
завдань 

Демонстрація 
рівня 
професійної 
компетентност
і, набутого 
рівня знань, 
умінь і 
практичних 
навичок 

Лекції. 
Практичні 
заняття. 
Семінарські 
заняття. 
Залікове 
заняття. 
Іспит 

Індивідуа
льна, 
групова 
робота 
студентів. 
Комп’юте
рна 
робота 
 

 
Така модель центроорієнтованого навчання забезпечує інтеграцію: 
соціально-психологічну, спрямовану на взаємодію учасників 

навчання: „викладач–студент”, „студент–студент”, „студент–студенти”, 
„студент–викладач”, „викладач–студенти”, „студент–зовнішнє 
середовище”; 

інформативну в частині використання усіх доступних для студента  
джерел інформації (літературні першоджерела, наукові, навчально-
методичні, електронні, власноручно створені) та бажаних форм 
представлення виконаних практичних завдань (письмова реферативна, 
друкована, комбінована); 

знань (професійних знань, спеціальних знань) через виконання 
наскрізного завдання впродовж усього навчального періоду; 

зовнішню міжпредметну через виконання навчального завдання для 
вивчення об’єкта дослідження, що забезпечує майбутньому фахівцю 
професійний інтерес; 

видів навчальної діяльності: наукова реферативна, пошуково-
дослідницька, аналітико-дослідницька, проектна; пізнавально-
теоретична, практична, аналітична; творча, конкурсні завдання; 
самостійна робота студентів;  

видів навчальних занять (лекції, семінарські і практичні заняття) та 
форм навчання: аудиторна й позааудиторна; індивідуальна, групова й 
колективна. 

Висновки. В усі часи вища школа ставила своїм завданням 
вдосконалювати підготовку майбутніх фахівців. Таку мету переслідує й 
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інтегративна освіта. На поширення гуманістичної парадигми у вищій 
освіті спрямоване центроорієнтоване навчання, за яким учений-практик 
як організатор навчально-виховного процесу створює умови для 
навчання студентів, методично забезпечуючи їх широким вибором 
навчальних завдань, скеровуючи до реального графіка їх виконання на 
досягнення конкретних цілей здобуття професійної компетентності. 

Викладена характеристика моделі навчання окремої дисципліни 
засвідчує, що така організація навчально-виховного процесу приводить 
до поглибленого і творчого засвоєння навчального матеріалу, 
інтенсифікації навчання та професійно-орієнтованої підготовки 
студентів, їхньої соціалізації тощо. 

Проте описана модель навчання студентів ВНЗ потребує деталізації 
системних принципів його організації: структурності, ієрархічності, 
взаємодії з зовнішнім оточенням, надійності, а також інтеграції у частині 
„види навчальної діяльності”. 
 
 
 

Проскурова С.В. (Кіровоград) 
 

ОСОБЛИВОСТІ ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНОГО  
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТНОГРАФІЧНОЇ ПРАКТИКИ  

СТУДЕНТІВ ІСТОРИЧНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 
 

Стаття присвячена проблемам теоретико-методичного 
забезпечення етнографічної практики студентів історичних 
факультетів (на досвіді організації польових етнографічних практик на 
історичному факультеті Кіровоградського державного педагогічного 
університету ім. В.К. Винниченка в 2003 – 2006 рр.). 

 
Невід’ємною складовою навчальних планів для студентів історичних 

факультетів вищих навчальних закладів за спеціальностями «етнологія», 
«українознавство», «краєзнавство» є етнографічна практика.  

Участь студентів у польових етнографічних експедиціях є 
оптимальною формою залучення їх до науково-дослідної діяльності, 
адже етнологія, як історія та інші суспільствознавчі дисципліни, має два 
виміри – дидактичний та науковий.  

На історичних факультетах провідних вищих навчальних закладів 
України накопичено значний досвід організації та проведення 
етнографічної практики. Насамперед це результат діяльності кафедри 
етнології та краєзнавства Київського національного університету імені 
Тараса Шевченка, кафедри історії факультету гуманітарних наук 
Національного університету «Києво-Могилянська академія», кафедри 
етнології Львівського національного університету ім. І.Я. Франка, 
кафедр етнології та українознавства Харківського національного 
університету ім. В.М. Каразина, кафедри археології та етнології України 
Одеського національного університету ім. І.І. Мечникова тощо. 
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Відповідно до навчальних планів вищих навчальних закладів 
студенти прослуховують основні (спеціальні) курси з методики та 
методів польових етнографічних (етнологічних) досліджень.  

Але зазвичай вони ґрунтуються на методах та методиках, вперше 
апробованих ще у XVIII ст. Ф. Туманським та Й.-А. Гюльденштедтом1. 
Ці ж методи й методики широко застосовувалися П. Чубинським під час 
етнографічно-статистичної експедиції в Південно-Західний край у 80-х 
роках ХІХ ст.2, Етнографічною комісією ВУАН у 20-30-х рр. ХХ ст.3 
Насамперед йдеться про розробку програм, застосування етнографічних 
анкет-запитальників, створення мережі кореспондентів, залучення 
ентузіастів-збирачів, застосування методів спостереження, бесіди, 
експерименту тощо. 

Щоправда, починаючи з кінця 90-х рр. минулого сторіччя в Україні 
вийшли друком ряд підручників і навчальних посібників з етнології4. 
Однак їх автори лише дотично розглядають методичний інструментарій 
роботи етнолога «в полі».  

Натомість автори сучасного російського навчального посібника 
присвячують цілу главу ґрунтовному розгляду методів польових 
досліджень5.  

У той же час проблема вдосконалення методичного інструментарію 
польових досліджень, зокрема й етнографічної практики студентів, є як 
ніколи актуальною.  

Нині Україна переживає болісний процес системної трансформації. 
Криза ідентичності, характерна для постколоніальних спільнот, вразила 
як соціум загалом, так і його окремі інститути й етнічні страти (титульну 
націю, етнічні меншини, етнічні групи, окремих етнофорів). Соціальні 
інститути, практики й процеси швидко видозмінюються, набуваючи 
нових рис. Тому для розширення перспектив наукового аналізу 
швидкоплинних суспільних і етнічних процесів в Україні необхідним є 
широке впровадження соціально-антропологічного підходу, ведення 
наукового пошуку на стику дисциплін насамперед соціальної та 
культурної антропології, соціолінгвістики, семіотики, фольклористики. 

Одним із конкретних напрямів експедиційної діяльності могло б 
стати вивчення культури мешканців малих населених пунктів – сіл, 
селищ, містечок. Адже, на жаль, сучасна народна культура й понині 
залишається предметом винятково краєзнавчих (у кращому разі – 
етнографічних) досліджень. Етнологи ще й до сьогодні ототожнюють 
народну культуру саме із селянською. 

                                           
1 Боряк О. Матеріали до історії народознавства в Україні: Каталог етнографічних 

програм. – К., 1992. 
2 Мудрість віків: Українське народознавство у творчій спадщині Павла Чубинського: У 

2 кн. – К.: Мистецтво, 1995. 
3 Українці: Історико-етнографічне дослідження. – Опішне, 1999. – Т. І-ІІ. – С. 24. 
4 Див.: Тиводар М. Етнологія. Навч. посіб. – Ужгород, 1998; Савчук Б. Українська 

етнологія. Навч. посіб. – Івано-Франківськ, 2004; Кафарський В., Савчук Б. Етнологія. 
Підруч. – К., 2006. 

5 Ярская-Смирнова Е., Романов П. Социальная антропология. – Ростов-на-Дону, 2004. 
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Міркуючи над способом поєднання української традиційної аграрної 
культури з досягненнями урбанізованого середовища, етнолог 
Валентина Борисенко наголошує на необхідності ґрунтовного вивчення 
й аналізу українських реалій, поєднанні «глибокого розуміння і знання 
етнічної та звичаєвої культури, екологічного досвіду народу» й водночас 
«освоєння західних передових технологій, умов побуту, ставлення до 
збереження цінностей». Констатуючи перерваність традицій та збій у 
процесі природної еволюції народної традиційної культури, викликані 
соціальними експериментами радянської доби, добре усвідомлюючи 
глибину денаціоналізації етносу, В. Борисенко все ж відшукує аргументи 
на користь життєздатності традиційної української культури: 
«Незважаючи на суттєві втрати з різних причин суб′єктивного і 
об′єктивного характеру, маємо ще відносно добре збережену автентичну 
культуру українського народу»1.  

На семантичній відмінності термінів «народна культура» – 
«селянська культура» наполягає польський етнолог Вєслав Мислівський: 
«Народна культура може бути і культурою міською, і приміською, і 
культурою передмістя, фабричною, галузевою, вуличною, селищною, 
рибальською, плотарською, двірською…». Результати студій польської 
селянської культури протягом більше 20 років дали можливість 
В. Мислівському категорично констатувати її кінець: «Селянська 
культура програла бій, відступивши перед навалою цивілізації... 
Культурі бідності й ізоляції цивілізація запропонувала підвищити рівень 
життя й праці та відкрити світ. Це надто великі спокуси, щоби їм можна 
було опиратися». Дослідник вказує, що через «брак хоч якогось 
зацікавлення… ця культура нині навіть не має кому передати свідчення 
про те, чим вона була»2. 

Описані В. Мислівським реалії сучасного польського села в дещо 
зменшеному масштабі нагадують українські. Проте попри певні 
розбіжності у причинах і чинниках споріднених явищ, їх єднає одне – і 
українське, й польське село культурно зубожіли внаслідок швидких 
трансформацій суспільного ладу. 

Виходячи з тез В. Борисенко та В. Мислівського про кризу 
(«смерть») селянської культури, предметне поле, об′єкт та методи 
дослідження української етнології підлягають докорінному 
переосмисленню. Предметом дослідження мають стати не реліктові 
явища традиційної селянської культури, а сучасні соціально-економічні 
та соціокультурні реалії українського села, містечка, передмістя: 
взаємини всередині громади та між сусідніми громадами, між корінними 
мешканцями та новоприбулими (трудовими мігрантами, біженцями з 
«гарячих точок» тощо); способи етнокультурної і соціокультурної 
адаптації як вкоріненого, так і  прийшлого населення, їх взаємна 

                                           
1 Борисенко В. Традиції і життєдіяльність етносу: На матеріалах святково-обрядової 

культури українців. Навч. посіб. – К., 2000. – С. 6-10. 
2 Мислівський В. Кінець селянської культури // Критика. – 2004. – Число 9-10. – С. 38-

40, 83-84. 
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рецепція та можливі стереотипи поведінки; етнічна картина світу та 
самоідентифікація мешканців сіл і маленьких містечок.  

Студенти історичного факультету Кіровоградського державного 
педагогічного університету імені В.К. Винниченка протягом трьох 
останніх років проходили навчальну етнографічну практику в сільських 
населених пунктах Кіровоградщини. Ми накопичили певний досвід, що 
дає можливість поділитися думками відносно особливостей організації 
практики, змісту, форм і методів дослідницької роботи студентів у ході 
польової експедиції.  

У підготовчому періоді здійснюються уточнення мети дослідження, 
програми практики, анкет-запитальників, пошук та опрацювання 
архівних матеріалів щодо населених пунктів, у яких працюватиме 
експедиція, встановлення контактів з головами сільських рад, 
директорами загальноосвітніх шкіл.  

Метою польових експедицій у 2004 і 2005 рр. була визначена 
фіксація етнографічних особливостей традиційної селянської культури 
Кіровоградщини (населені пункти Кіровоградського та Знам’янського 
районів). Однак одразу ж довелося вносити корективи.  

Студенти (виключно городяни), прибувши на місце, фактично 
пережили «культурний шок». Невідповідність реальної дійсності 
сучасного села (запустіння, відсутність роботи, низький рівень життя, 
соціальна й моральна деградація певної частини селян) романтизованим 
уявленням студентів про ідилічну сільську культуру призвела до певної 
їх дезорієнтації.  

Виходячи з цього, перед керівниками практики постала проблема 
чіткого визначення принципів взаємин із сільською громадою та 
подолання психологічного бар’єру між практикантами і респондентами. 
Адже відсутність емпатії, зневага чи презирство до соціальної 
маргінальності, бідності, нижчого рівня освіченості, некоректна 
поведінка здатні викликати негативну реакцію членів громади, що може 
призвести до зриву реалізації дослідницького проекту. У подальшому в 
практику роботи впроваджено ознайомлення студентів з Кодексом 
професійної етики етнографа (прийнятий 1992 р. Міжнародним 
науковим братством українських антропологів, етнографів і демографів)1 
та з Кодексом етики Американської антропологічної асоціації2. 

Практика показала, що для результативної польової роботи необхідно 
заручитися підтримкою сільської адміністрації, зацікавити її 
перспективою оприлюднення позитивних результатів дослідження у 
засобах масової інформації, що може сприяти розвитку «зеленого 
туризму» тощо.  

Однак, студенти набули певного досвіду проведення польової 
етнографічної роботи, було зафіксовано оригінальний корпус історико-

                                           
1 Пономарьов А. Українська етнографія. Курс лекцій. – К., 1994. – С. 316-317. 
2 Ярская-Смирнова Е., Романов П. Социальная антропология. – Ростов-на-Дону, 2004. 

– С. 398-406. 
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етнографічних даних, апробовано застосування методів пасивного 
спостереження та  неформального інтерв’ю.  

У 2006 р. етнографічна експедиція працювала на території Озерської 
сільської ради Світловодського району Кіровоградської області. Вибір 
об′єкта дослідження був зумовлений тим, що населені пункти тут 
являють собою феномен поєднання автентичності, вкоріненості і 
зайшлості, інновацій (так, села Талова Балка й Андрусівка засновані в 
кінці XVII – на початку ХVIIІ ст. козаками, а села Озера, Подорожнє 
засновані в кінці 50-х років ХХ ст. колишніми мешканцями 
наддніпрянських сіл, які були затоплені водами Кременчуцького 
водосховища). До речі, результати роботи експедиції підтвердили 
робочу гіпотезу, згідно з якою у вкорінених населених пунктах рівень 
національної самосвідомості вищий, ніж у новоутворених.  

Метою експедиції було дослідження етнокультурної ідентичності, 
системи етнокультурних цінностей, настроїв та тенденцій у світогляді 
населення України за умов сучасних національно-консолідаційних 
процесів. Поштовхом до цього став виступ директора Інституту 
мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського 
НАН України професора Г. Скрипник у ході «круглого столу» освітян і 
представників засобів масової інформації, що відбувся в редакції 
обласної газети «Народне слово» у серпні 2005 р.  

Безпосередньому проведенню практики передувала низка 
організаційних заходів.  

Оскільки нас цікавила не стільки сфера традиційної культури, скільки 
сучасний її стан, і особливо трансформації, викликані глобалізаційними 
процесами, етнографічний запитальник було доповнено з використанням 
матеріалів анкети «Національна самоідентифікація», розробленої ІМФЕ 
НАН України ім. М.Т. Рильського.  

У ході настановчої конференції студентів було ознайомлено з 
методикою проведення польової етнографічної роботи та фіксації 
емпіричних матеріалів. Були встановлені контакти з представниками 
районної державної адміністрації, сільської ради, з місцевими 
краєзнавцями.  

Під час дослідження було застосовано методи спостереження 
(дієвого та пасивного), інтерв'ю (неформального та неструктурованого), 
співбесіди.  

Інтерв′ю було проведено з найбільш «продуктивними» 
респондентами різних вікових груп (часто інтерв'ю тривало протягом 
кількох сеансів).  

Для вивчення демографічної ситуації й міграційних процесів 
застосовано аналіз текстів (опрацьовувалися реєстраційні книги 
сільської ради). 

Нетривалість експедиції та обмежена кількість її учасників не дали 
змоги застосувати кількісні методи (масове опитування, статистичний 
аналіз тощо). 
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Ми апробували роботу не тільки з корінними мешканцями села, а й з 
представниками інших етнічних груп (росіянами, вірменами, циганами), 
що дало можливість вивчати їх взаємну рецепцію, зближення і 
взаємодію. Опитування показали загалом високий індекс міжетнічної 
терпимості серед корінних мешканців села. 

Під час проходження практики студенти були частково включені у 
повсякденне життя сільської громади та фермерського господарства. В 
процесі польової роботи не лише зміцніла приязнь між студентами, а й 
склалися стосунки довіри і співпраці з інформантами. 

Налаштованість студентської аудиторії на новаторство дало змогу 
частково апробувати в ході практики методологію «евристичного 
примітивізму», виражену у формулі «інші голоси» (за Р. Прайсом). Це 
потребувало орієнтації практикантів на безпосередність сприйняття 
етнокультурної інформації, ретельність і скрупульозність у фіксації 
джерел, здатних донести до нас цілісність культурного досвіду корінних 
мешканців села. Студенти були попереджені про необхідність фіксувати 
«багатоголосся»: їх записи мали втілювати голоси, ідеї та думки 
багатьох  членів сільської громади. Вони звертали увагу на такі начебто 
незначні деталі життя селян, як відчуття смаку їжі, запахів, звуків, 
кольорів тощо. Цікаво, що окремі представники старшого покоління, 
порівнюючи сучасність із радянським минулим, звертали увагу на те, що 
в людей, попри матеріальні проблеми, з’явилася можливість вибору в 
широкій смаковій, кольоровій та звуковій гамах («були б гроші»), і вони 
оцінюють це як позитивне явище.  

Під час практики було зібрано значний масив матеріалів «усної 
історії» (від легенд про козацьке минуле краю до реальних спогадів-
біографій окремих осіб) та корпус оригінальних історико-етнографічних 
даних, які будуть поступово введені до наукового обігу й неодмінно 
стануть базою для подальших наукових досліджень. 

Звичайно, рівень валідності польових досліджень з участю студентів 
є об′єктивно нижчим через ряд причин, як-от: незначний життєвий і 
професійний досвід студентів; як правило, наявність психологічного 
міжвікового бар’єру між практикантами і респондентами; побутові 
проблеми. Проте на нашу думку, студентська етнографічна експедиція 
має одну важливу перевагу порівняно з професійною, а саме, чистоту 
сприйняття етнокультурної інформації, свіжий погляд молодих людей 
на, здавалося б, звичні реалії.  

На наше переконання, успішному досягненню мети польового 
дослідження сприяє застосування комплексу заходів організаційно-
методичного характеру, а саме: 

ретельний відбір студентів до участі в експедиції; залучення до 
експедиції студентів історичного факультету не лише базової, а й інших 
спеціалізацій; 

проведення практикумів із застосування методу інтерв′ю 
(ознайомлення студентів з принципами формулювання питань у ході 
структурованого, неструктурованого  та  глибинного інтерв′ю з 
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ключовими інформантами, з методами збору наративних джерел; 
організація роботи в парах шляхом імітації інтерв′ю з наступним 
наративним аналізом);  

вироблення у студентів щоденної звички вести польові записи, 
фіксувати не лише факти, а й власні переживання, спроби  тлумачення й 
аналізу почутого й побаченого; 

вироблення стратегії роботи в команді. Подеколи обставини 
диктували необхідність поділу групи студентів навпіл: одні з них мали 
відчути себе в ролі учасників (інсайдерів), інші продовжують перебувати 
в ролі спостерігачів і фіксаторів подій та явищ (аутсайдерів);  

залучення місцевих жителів насамперед представників адміністрації 
та інтелігенції до активної співпраці, зацікавлення їх дослідницьким 
проектом; 

проведення разом із практикантами розшифровки й архівації записів, 
систематизації та їх попереднього аналізу, формулювання й уточнення 
гіпотез; надання студентам рекомендацій для підготовки звіту про 
польову практику; 

проведення звітної наукової конференції за підсумками 
етнографічної практики, популяризація в студентському і викладацькому 
середовищі методу польових етнографічних досліджень. 

 
 
 

Онуфрієнко Г.С. (Запоріжжя) 
 

ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ  
ПОТЕНЦІАЛ  РИТОРИКИ  ЯК  НОВОЇ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ У ВНЗ УКРАЇНИ 
 
У статті аналізується риторична компетентність як чинник 

комунікативної культури особистості й суспільства загалом, як тип 
лінгвокультурологічного світогляду фахівця, висвітлюються її складові, 
параметри і функції в процесі гуманітаризації й гуманізації вищої 
освіти та в розбудові української культури.  

 
Однією з найхарактерніших прикмет нового часу є зростання 

комунікативно-діяльнісних потреб членів соціуму, у зв'язку з чим на 
ринку праці спостерігається швидке збільшення кількості 
спеціальностей, що передбачають сучасну та якісну риторичну 
підготовку. Цим обумовлюється введення в навчальні плани закладів 
вищої освіти нових дисциплін, безпосередньо спрямованих на 
формування і вдосконалення комунікативних навиків, у яких і 
фокусується вищий ступінь освіченості. Завданнями національної вищої 
освіти в Україні окреслюється нагальна потреба гармонійно "вписати" 
риторику як давню науку про умови та форми ефективної вербальної 
комунікації в систему сучасних гуманітарних дисциплін, адаптувати її 
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категоріальний апарат до нової змістової бази, оптимально використати 
її спадщину в розбудові української комунікативної культури. 

У широкому розумінні риторика являє собою методологію 
гуманітарних знань, культурні засади знань та соціальної дійсності і, 
будучи певним типом філологічного світогляду, що входить 
обов'язковим компонентом до духовної культури людської цивілізації, 
дає змогу особистості визначати доцільність словесних форм думок 
відповідно до комунікативної ситуації, а також у цивілізований спосіб 
скеровувати та ефективно реалізовувати свої мисленнєво-мовленнєві дії 
у майбутньому. Як навчальна дисципліна, риторика дає можливість 
формувати у закладах вищої освіти особистість фахівця XXI ст., 
прогнозований портрет якого обов’язково моделюється такими рисами, 
як усебічна освіченість, креативне мислення, високий рівень 
професійної, соціокультурної та комунікативної компетентності, що і 
надає нового імпульсу розвитку комунікативної культури суспільства. 

Теоретично й експериментально доведено, що в акті мовленнєвої 
творчості синтезовано фокусуються три гуманітарно ціннісні категорії 
риторики: риторичний логос (аргументація), риторичний пафос (емоції), 
риторичний етос (доброчинність, моральність). Ігнорування хоч однієї з 
них вочевидь знижує рейтинг мовця насамперед як спеціаліста у 
відповідній галузі науки, техніки, культури. У цьому контексті 
набувають реального і перспективного практичного значення відповідна 
риторична освіта у ВНЗ та риторична освіченість випускників ВНЗ. 

Автор розробив концепцію навчальної риторики, яку відбивають у 
системних зв'язках навчальна програма1, дидактичні матеріали2, 
перекладний навчальний термінологічний словник3, ґрунтовний 
навчальний посібник4, що скеровують у студентської молоді 
гармонійний розвиток пріоритетних духовних цінностей, якими є 
інтелектуальна самостійність та оперативність мислення, здатність до 
творчого пошуку різних імовірних варіантів розв'язання проблеми та 
вміння обґрунтовано й логічно подавати інформацію, цивілізовано та 
ефективно переконувати і спростовувати думки опонента. 

Ще здавна визнана "царицею наук" і "княгинею мистецтв", риторика 
сьогодні постає "знайомим незнайомцем", відомою й одночасно новою 
лінґвокультурологічною галуззю знань, навчальною філологічною 
дисципліною, котру в кінці XVIII ст. було посунуто на периферію 
гуманітарної освіти та знову "відкрито" у XX ст., яке щедро надало їй 

                                           
1 Риторика: Програма навчального курсу для вищих закладів юридичної освіти / Укл. 

Г.С.Онуфрієнко. – Запоріжжя, 1997. – 24 с. 
2 Риторика // Дидактичні матеріали з мовних та культурологічних дисциплін для 

курсантів і студентів вищих закладів освіти МВС України / За заг. ред. Г.С.Онуфрієнко. – 
Запоріжжя, 2000. –С. 67-84; Онуфрієнко Г.С., Азарова Н.В., Пазюк Н.В. Плани практичних 
занять з навчальної дисципліни «Риторика». – Запоріжжя, 2002. – 8 с.  

3 Онуфрієнко Г.С., Полежаєва Н.А., Азарова Н.В. Навчальний українсько-російський 
словник риторичної термінолексики. – Запоріжжя, 1998. – 28 с. 

4 Онуфрієнко Г. Риторика у практичних завданнях для юристів: Навч. посіб. – 
Запоріжжя, 2002. – 307 с. 
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нового життєдайного імпульсу. Цей подвійний статус риторики, 
зумовлений історичною перспективою та залежністю від конкретної 
культури, пояснюється, крім іншого, її надзвичайною роллю у вихідному 
комунікативному просторі, у якому вона набула актуальної значущості 
та неосяжного впливу як нормативно-дидактична інстанція, і насамперед 
її вагомою поліфункційністю за часів античності, середньовіччя, епохи 
Ренесансу, бароко, класицизму, що пізніше, однак, і змусило її 
поступитися цими функціями іншим інстанціям та дисциплінам. 

У XX ст. драматична доля риторики набула перспектив відродження: 
наука повернулася з фактичного забуття, крок за кроком відновлюючи 
свій авторитет завдяки новій ціннісній орієнтації та новим 
гуманістичним категоріям нового часу. Починаючи з 60-х років, вона 
вступила в період свого ренесансу, у рамках якого вирішальні акценти 
розставив Ролан Барт1. 

Визначаючи риторику як мистецтво в сенсі переконання, Р.Барт 
наділяє її і функціями науки, моралі2. Це функційне розгалуження 
риторики у перспективі її історичного розвитку уточнене та 
модифіковане Р. Лахманн, зокрема, науковець запропонував 
розмежовувати риторику як навчальну дисципліну і риторичне як 
мовленнєву практику та виокремлювати лише чотири аспекти для 
визначення статусу риторики як дисципліни, а саме: 1) риторика як 
мистецтво переконливого мовлення; 2) риторика як наука в 
інституційному сенсі; 3) риторика як дескриптивна інстанція; 
4) риторика як нормативна інстанція. 

Дескриптивний та нормативний аспекти риторики дають підстави 
розглядати її як вторинну граматику з культурологічною функцією. Цей 
статус з усією очевидністю підтверджується й тим, що функція риторики 
є саме тією частиною загального комунікативного коду (або субкоду), 
що відповідає за побудову комунікативних ситуацій, визначених 
естетичною домінантою. Разом із тим ціннісна система риторики, 
обумовлена культурним контекстом, певною національною культурою, її 
естетичними та моральними цінностями, набуває того авторитету, який 
дає змогу їй знайти шлях у всі європейські культури внаслідок своєї 
квазіуніверсальної значущості. Саме цим насамперед імпульсовано увагу 
вузівських науковців до актуалізованої часом проблеми риторичної 
освіченості студентської молоді та всього суспільства: посилено 
розробляється концепція навчальної риторики. Проте тільки дев'яності 
роки XX ст. означилися появою перших вітчизняних монографій та 
підручників, створених на засадах авторських навчальних курсів із 
загальної риторики, що викладаються у провідних закладах вищої освіти 
Росії (О.Зарецька, Г.Михальська, Т.Хазагеров і Л.Ширина, В.Маслова) та 
України (Г.Сагач, С.Абрамович і М.Чікарькова, Г.Онуфрієнко). 

                                           
1 Див.: Лахманн Р. Демонтаж красноречия. Риторическая традиция и понятие 

поэтического / Пер. с нем. – СПб., 2001. – 368 с.  
2 Barthes R. L’ancienne rhétorique. Aide-mémoire // Communications. – 1970. – № 16. – 

Р. 172-229. 
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Побачили світ і посібники з прикладної риторики, зокрема судової 
(Н.Івакіна, В.Молдован) та юридичної (Г.Онуфрієнко), для ділової 
людини (Л.Введенська, Л.Павлова, Н.Тимченко). З'явилися підручники 
та посібники з риторики для шкіл (М.Кохтев, Г.Михальська, М.Львов, 
З.Смелкова), перевидано авторитетну книгу П.Сопера з мистецтва 
мовлення. Відтак системі основоположних риторичних понять нарешті 
надано статусу сучасної навчальної дисципліни. 

У наших попередніх наукових статтях та доповідях на Міжнародних і 
Всеукраїнських конференціях представлено матеріали й результати 
дослідження актуальних проблем сучасної риторики як філологічної 
науки та навчальної дисципліни, а саме: висвітлено напрями формування 
комунікативної культури в закладах вищої освіти України1, 
обґрунтовано новаційні технології навчання риторики в юридичному 
закладі вищої освіти2, схарактеризовано особливості тестування знань і 
вмінь студентів та курсантів з риторики, з’ясовано культурологічний 
потенціал навчальних занять з риторики, розроблено концепцію 
сучасного викладання риторичного канону, ораторії й еристики як 
невід’ємних складових риторичної науки і навчальної дисципліни, 
проаналізовано складові та чинники службово-профільного вербального 
спілкування3 тощо. 

У цій статті висвітлюється розроблена автором концепція 
формування та вдосконалення риторичної компетентності, що цілісно 
відбиває ціннісну парадигму, поліфункційність та гармонізуючі потенції 
риторики як навчальної лінгвокультурологічної дисципліни і яку 
покладено в основу авторського ґрунтовного новаційного навчального 
посібника4, яким забезпечується активна технологія здобуття знань у 

                                           
1 Онуфрієнко Г.С. Ціннісна парадигма та гармонізуючі потенції риторики як 

навчальної лінгвокультурологічної дисципліни // Мова і культура (Науковий щорічний 
журнал). – К., 2003. – Вип. 6. – Т. VII. – С. 39-45; Онуфриенко Г.С. Коммуникативная 
культура как неотъемлемый компонент гуманистического мышления курсантов // 
Человеческий фактор в повышении эффективности деятельности правоохранительных 
органов: Материалы Междунар. науч.-практ. конф. – Луганск, 1995. – С. 53-54; 
Онуфрієнко Г.С. Мисленнєво-мовленнєва навчальна діяльність у контексті завдань 
національної відомчої юридичної освіти // Мовленнєва культура у професійних навчальних 
закладах: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів, 1998. – С. 161-171. 

2 Онуфрієнко Г.С. Риторична компетенція як тип лінгвокультурологічного світогляду 
правника // Державна етнонаціональная політика: правовий та культурологічний аспекти в 
умовах Півдня України: Зб. наук. праць V Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 
2003. – С. 117-120; Онуфриенко Г.С. Риторическая парадигма в мировом коммуникативном 
пространстве (на материале судебного красноречия) // Русское слово в мировой культуре: 
Материалы Х Конгресса МАПРЯЛ. – СПб.,2003. – Т. 4. – С. 64-68. 

3 Онуфрієнко Г.С. Культура службово-професійного вербального спілкування: 
проблеми формування й удосконалення в системі сучасної підготовки кадрів слідчих // 
Вісник Запорізького юридичного інституту. – Запоріжжя, 1998. – № 2. – С. 187-190; 
Онуфрієнко Г.С. Управлінська діяльність: аспект мовленнєвої культури // Актуальні 
проблеми розвитку суспільної думки і практики управління: Матеріали Міжнарод. наук. 
конф. Влада і культура. – Запоріжжя, 1999. – Ч. 2. – С. 69-74. 

4 Онуфрієнко Г. Риторика у практичних завданнях для юристів: Навч. посіб. – 
Запоріжжя, 2002. – 307 с. 
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перспективі сучасної педагогіки розвитку креативної особистості та 
піднесення української культури. 

Ціннісна парадигма риторики як навчальної дисципліни випливає з її 
історичної, соціальної та гуманітарної ролі й визначається гармонійною 
організацією мовленнєвих цілей, комунікативних форм та її 
ієрархізованих функцій: функції техніки (мистецтва) переконання, 
функції настанови, функції філологічної науки, моралі, культури. Саме 
системою цих упорядкованих функцій риторика виступає як регулятивна 
і стабілізуюча сила культури в суспільстві, що прагне цивілізовано 
регламентувати комунікативний простір, ефективно організовувати 
мисленнєво-мовленнєву діяльність, консолідувати норми та правила 
спілкування й культури переконання для різних (якщо не всіх) 
комунікативних ситуацій в ім'я торжества "людського" і 
найшляхетнішого в людині. 

За всіх часів найактуальнішою і найбажанішою метою освіченої 
людини була тріада гармонізуючих практичних навичок та вмінь: 
красиво й легко говорити, активно слухати, реально й вагомо впливати 
мóвленим словом. Саме цими аспектами мовленнєвого акту (вплив 
мовлення на думки й почуття і внаслідок цього на справи та вчинки 
опонента), названими в Давньому Римі перлокуцією, здавна займалася 
риторика. І це зрозуміло, бо ще з тих часів експериментально доведено, 
що після проблеми збереження здоров'я людина найбільше занепокоєна 
тим, як навчитися розумітись у людях, активно вербально контактувати, 
схиляти співрозмовників на користь своєї думки. Тому й сьогодні немає 
таких професій, де б майстерне володіння мовленим словом як 
інструментом думки й переконання було непотрібним, проте в багатьох 
сферах інтелектуальної діяльності насамперед у юриспруденції, юстиції, 
політиці, соціології, філософії, дипломатії, менеджменті, журналістиці, 
педагогіці, філології тощо, це стає визначальною умовою професійного 
успіху й обов'язковим атрибутом іміджу інтелігентного, кваліфікованого 
та компетентного фахівця. 

Основним завданням професійного діалогу/полілогу є переконання, 
що досягається завдяки аргументації, котру ще з часів Арістотеля 
поділяли на докази природні (пізніше їх назвали евіденцією, наприклад, 
свідчення очевидців, документи, дані експертизи та наукового аналізу 
тощо) і штучні (логічні, етичні, почуттєво-пафосні). Недостатність 
комунікативної та мовленнєвої культури помітно знижує рейтинг 
фахівця, позбавляючи його професійної перспективи. Квітами ж 
красномовства, високої ораторської культури, комунікативної та мовної 
компетентності скорочується й оптимізується шлях до професійних 
вершин. 

Дослідження психологів, зокрема, засвідчують, що результати 
професійних контактів на 85% залежать від уміння фахівця 
спілкуватися. Реалізована під час комунікативного процесу культура 
мовлення стає специфічним індикатором комунікативної культури як 
обов'язкового компонента гуманістичного мислення. 
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Опанування законів риторики, за якими організовується та 
скеровується мисленнєво-мовленнєва діяльність, з'ясування правил 
культурного спілкування для мовця та слухача і параметрів техніки 
мовлення, оволодіння в системі й окремо видами мовленнєвого впливу 
(інформування, переконання, навіювання) та риторичними методами 
аргументування, засвоєння норм мовленнєвого етикету й відкриття для 
себе секретів успіху в професійно-службовому спілкуванні, 
усвідомлення традицій різних шкіл красномовства та особливостей 
прикладної риторики в історичному просторі, розуміння принципів 
безконфліктного конструктивного спілкування і знання прийомів 
активізації уваги слухачів – усе це надає здобувачам вищої освіти 
реальних можливостей досконало використовувати вербальну зброю, 
якою й є слово, як знаряддя праці, як засіб отримання й обміну 
інформації, як засіб впливу на партнера, слухача та засіб переконання 
співрозмовника. Сформовані риторичні вміння допомагають з гідністю 
долати проблеми і труднощі спілкування, досконало, ефективно й 
відповідно до законів національної логосфери володіти мовними 
ресурсами при створенні текстів, різних за метою, завданнями, жанрами, 
але відповідними до норм моралі. 

Усе зазначене і складає зміст ґрунтовного новаційного навчального 
посібника з риторики1, який реально допоможе кожному його 
користувачеві самостійно здійснити активну, цікаву й корисну подорож 
у світ дивовижної риторики, яку справедливо визнано одним із 
найважливіших елементів культури, що організовує та гармонізує її 
мовну й комунікативну системи. Зміст і структура цього посібника, 
якому надано МОН і МВС України грифи "Рекомендовано для 
використання в навчальному процесі у вищих навчальних закладах", 
зумовлені його новаційною й цілісною гуманістичною концепцією, 
основоположними чинниками якої обрано: ціннісну парадигму риторики 
та її поліфункційність як навчальної лінгвокультурологічної дисципліни; 
активну технологію засвоєння риторичних категорій і понять у 
перспективі сучасної педагогіки розвитку креативної особистості та 
високий ступінь мотивації навчальної діяльності, убезпечуваної 
насамперед її чітко визначеною професійною зорієнтованістю; етапність 
у формуванні самостійної та ефективної мисленнєво-мовленнєвої 
діяльності засобами чітких, творчих, новаційних дидактичних завдань і 
різноманітних наукових першоджерел (у т.ч. давніх та рідкісних видань) 
та оригінальність і багатство ілюстраційного поля посібника; практичну 
спрямованість посібника в площину культури й моральності 
спілкування, ораторської і мовленнєвої культури фахівця і, зокрема, 
юриста, й відповідність пізнавальним, віковим, професійним інтересам, 
можливостям його реальних і потенційних користувачів; високий 

                                           
1 Онуфрієнко Г. Риторика у практичних заняттях для юристів: Навч. посіб. – 

Запоріжжя, 2002. – 307 с. 
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просвітницький, гуманістичний, філологічний, культурологічний та 
виховний потенціал завдань. 

Висвітлення теоретичних питань через призму творчих практичних 
завдань оптимально інтенсифікує розвиваючу навчальну діяльність. 
Матеріали посібника реалізовують алгоритм діяльнісного підходу в 
навчанні1, що передбачає керованість процесом формування діяльності 
засвоєння як механізму всіх набутків студента, спланованих цілями 
навчання, а саме – самостійну роботу в активному здобутті нових знань і 
формуванні та вдосконаленні вмінь, а не засвоєння "готових" знань, 
відчужених від власної мисленнєвої діяльності, що формує їх зміст. 
Посібник скеровує й коригує мисленнєво-мовленнєву діяльність, 
активно розвиваючи разом із цим креативні здібності його користувачів. 

Структурна організація посібника дала можливість охопити його 
змістом усі вагомі аспекти загальної і прикладної (юридичної) риторики 
як теорії, так і практики мовленнєвої діяльності. Головною структурною 
одиницею його є розділ «Функційне структурування навчальної 
діяльності» у межах як розділів, так і всього посібника спонукає до 
активного пошуку нових знань та їх збагачення завдяки трьом 
взаємопов'язаним видам діяльності (теоретичної, практичної, 
комунікативної), а проблемні ситуації формують, коригують і 
вдосконалюють самостійність, аналітичність, самокритичність та 
моральність мисленнєво-мовленнєвої діяльності у різних сферах 
спілкування. 

Кожен із дев'яти розділів посібника побудовано за однією моделлю, 
взаємообумовленими компонентами якої є: перелік логічно пов'язаних 
питань і проблем, які розв'язуватимуться; термінологічний апарат 
розділу, що містить терміни, що номінують основоположні концепти 
теми, що висвітлюється, система творчих дидактичних завдань за 
логікою змісту розділу (кожне супроводжується відповідним графічним 
символом для якнайшвидшого скерування напряму мисленнєво-
мовленнєвої діяльності); резюме, призначене для самоконтролю та 
самокорекції читача і репрезентоване трьома цікавими й 
взаємодоповнюючими рубриками: "Чи усвідомили ви, що...." 
(квінтесенція змісту розділу як узагальнення здобутих знань); "Чи 
знаєте ви, що..." (цікава та цінна додаткова інформація стосовно питань, 
що висвітлюються у розділі, чого часто потребує професійна діяльність 
фахівця), "Чи переконані ви, що... " (узагальнення власних роздумів над 
певними твердженнями і внаслідок цього відшліфовування вмінь та 
навичок переконання і спростування). До найскладніших завдань з 
метою вчасної орієнтації, самокорекції й самоконтролю наведено ключі. 
Після розділів розміщено термінологічний словник з дефініціями, 
укладений на основі сучасних авторитетних лексикографічних та 
довідкових джерел, а також іменний покажчик і список літератури. 

                                           
1 Див. докладніше: Онуфрієнко Г.С. Науковий стиль української мови: Навч. посібник з 

алгоритмічними приписами. – К., 2006. – 312 с.  
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Своїм змістом посібник спонукає студентів до комунікативного 
самовдосконалення та гармонізації набутих моральних ціннісних 
орієнтацій – “Tantum possumus, quantum scimus”1 та “Perfice te!”2, що є 
надто важливим у розбудові української культури як регулятивної та 
стабілізуючої сили суспільства. 

 
 
 

Голуб Н. (Черкаси) 
 

ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ РИТОРИКИ  
ЯК НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 

У статті досліджується виховний потенціал риторики як 
навчальної дисципліни у вищих навчальних закладах. Автор переконаний, 
що риторика, формуючи мовну особистість з активною життєвою 
позицією, має необмежені можливості виховувати такі її якості, як 
гідність, порядність, тактовність, щирість, доброчесність, чуйність, 
патріотизм, національну гордість тощо. 

 
Відповідно до методичних вимог, кожна навчальна дисципліна 

виконує три функції: навчальну, розвивальну та виховну, тісно 
пов’язаних між собою. Послаблення однієї з цих функцій неминуче 
позначається  не тільки на змісті освіти, якісних характеристиках 
випускників, а й на рівневі розвитку суспільства та його духовному 
мікрокліматі. Риторика, на відміну від багатьох інших дисциплін (у тому 
числі й дотичних до неї), розвивальну та виховну цілі реалізує через 
виховні можливості комунікативної функції мови. Вона покликана 
формувати  насамперед комунікативну мораль, етику спілкування 
(толерантність, безконфліктність, уважність до співрозмовника, 
дотримання норм мовленнєвого етикету тощо). Через комунікативну 
мораль формуються і загальні моральні якості. Отже, риторику недарма 
називають „практичною філософією культури”3. Є сенс подумати над 
тим, навіщо потрібна риторика, кого ми навчаємо, виховуємо, формуємо 
як особистість і яке місце відводиться риториці в системі національної 
освіти.  

На думку Сократа, справжнє красномовство має піклуватися про 
душу громадян, а будь-яка промова оратора має бути спрямована на 
вище благо для людей. 

                                           
1 «Ми можемо стільки, скільки ми знаємо» (лат.). 
2 «Вдосконалюйте себе!» (лат.). 
3 Волков А. А. Современная риторика и ее состояние // Риторика и речевая 

коммуникация: Теория – Практика – Преподавание: Материалы ІІ Международной 
конференции. – М., 1998. 
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Арістотель говорив: „Риторика корисна, тому що істина й 
справедливість за своєю природою сильніші за свої протилежності…”1 
Великий ритор переконаний, що мистецтво красномовства покликане 
утверджувати добро, справедливість, мужність, великодушність, 
доброчесність, щедрість, доброчинність. 

Квінтіліан у обґрунтував взаємозв’язок риторики й моральності, 
зазначаючи, що не можна бути справжнім оратором, не будучи чесною 
людиною.  

Питання відповідальності оратора перед суспільством здавна  
хвилювало риторів, оскільки озброєна премудростями риторики людина, 
виступаючи перед аудиторією і здобуваючи її прихильність, не завжди 
використовує це на благо. Важливість цього аспекту наштовхнула на 
пошуки й описання особистісної парадигми оратора, у якій би 
визначалися основні складові ораторської діяльності. Зокрема, 
М.Ф.Кошанський формулює основний критерій моральності оратора 
так: „Красномовство завжди має три ознаки: силу почуттів, 
переконливість і бажання загального блага. Перші дві можуть бути і в 
красномовстві несправжньому; остання істотно відрізняє справжнє 
красномовство”2. 

Узагальнивши досвід античності, Феофан Прокопович подавав етос 
як види чеснот: мудрість, справедливість, хоробрість, поміркованість. 
Усі вони в комплексі увиразнювали образ ідеального оратора, порядну 
людину й формували правила її поведінки, систему дій, спрямованих на 
вдосконалення моралі особистості. 

Важливою складовою особистості є її духовна субстанція. Оскільки 
риторика – це мистецтво впливу на душу з метою її формування, то від 
поставлених нею завдань та ефективності їх виконання залежить 
духовне здоров’я народу й держави. 

Розвиток гармонійної особистості в наш час може відбуватися  за 
умови ефективного засвоєння необхідної теорії ораторського мистецтва, 
його національних особливостей і вміння доречно, вправно 
користуватися всіма мовленнєвими формами, видами і жанрами. 
Джерелами формування високої національної культури є, по-перше, 
історія і досвід вітчизняної культури; по-друге, морально-духовні 
орієнтири рідного слова, втілені в культурно значимих текстах; по-третє, 
пізнання правил і норм мовної організації суспільства. Риторична 
поведінка, як відомо, визначається нормами культури суспільства та 
ставленням держави до проблем мови. Важливість цього аспекту була 
підмічена ще Арістотелем, який вважав, що суспільства відрізняються 
одне від одного залежно від того, як у них законом і звичаєм 
організована мова. 

Великою проблемою риторичної культури повсякденного 
спілкування є невміння чи небажання слухати співрозмовника, невміння 

                                           
1 Цит. за: Сагач Г.М. Золотослів: Навч. посіб. для середніх і вищих навч. закладів. – К., 

1993. – С. 208.  
2 Кошанский Н.Ф. Общая риторика. – СПб., 1835. – С. 11. 
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формулювати тезу і дотримуватися її в розмові, уникання етикетних 
формул, несформоване почуття вияву поваги до себе та слухачів 
засобами мови тощо. 

Ніяких гармонійних тенденцій не  помічаємо і в різних сферах  
ділового спілкування, на політичному олімпі.  Риторична безграмотність 
і безпорадність призводить до непорозуміння між батьками й дітьми; 
спричиняє розлучення, дріб’язкові сварки на вулиці, кулачні бої у 
парламенті, принципові непорозуміння і неприйняття один одного 
опонентами; заважає розпізнати демагогів напередодні виборів; 
перешкоджає нормальному функціонуванню будь-якої установи чи 
закладу, а загалом є серйозною загрозою  повноцінному життю 
суспільства і розвитку країни. Відвертий цинізм, іронія, заплутане й 
примітивне формулювання думок, поливання брудом, прямі взаємні 
образи, що доводиться за день чути звідусіль, не можуть сприяти 
гармонізації всіх сфер життя країни. Досить популярною сьогодні 
(особливо в політичній сфері), на жаль, є риторика софістів. До 
розв’язання багатьох важливих проблем шукають шляхи не за 
допомогою мистецтва переконання, а мистецтвом маніпулювання 
довірою слухачів. У своїх виступах високопосадовці часто не гребуючи, 
а швидше пишаючись, демонструють уміння використовувати 
різноманітні словесні трюки, побудовані на грі значень багатозначних 
слів, на збігові форм слів, способи переконати будь-кого і будь у чому. 
Слушно з цього приводу зазначив в одному з інтерв’ю П. Загребельний: 
„Ми трагічні люди. Живемо серед цинічних політиків, у цинічну епоху, 
у цинічному світі. І коли наші діти народжуються у цьому суцільному 
цинізмі, – що їм зостається? Бути циніками, інакше їх цей проклятий світ 
не сприйме і не прийме…”1 

Звісно, риторика – не наука про мораль, а наука про ефективний 
публічний мовленнєвий вплив. У полі нашого зору – виховна функція, 
важливість якої сьогодні важко оцінити. Унікальність риторики як 
навчальної дисципліни полягає в тому, що навчальні й виховні цілі вона 
об’єднує у важливі суспільні завдання: виховати ритора – гідну людину 
й громадянина, компетентного в публічному мовленні; упорядкувати 
найважливіші сфери суспільних мовленнєвих відносин (управління, 
освіти, науки, виробництва, безпеки, правопорядку тощо); визначити 
норми публічної аргументації, що забезпечуватимуть продуктивне 
обговорення важливих для суспільства проблем; сформувати критерії 
оцінки публічної діяльності, що дадуть змогу відбирати осіб, здатних 
обіймати відповідальні посади.  

Зміст і завдання риторики реалізуються через основні поняття – 
логос, етос, пафос, топос. Антична риторика особливого значення 
надавала етосу, визначаючи основне завдання – виховання високої 
моралі (гідності, чесності, доброзичливості, порядності). Етичне поняття 
гідності акумулює в собі уявлення про цінність людини як особистості, є 

                                           
1 Цит. за: Слабошпицький М. Ф. За гамбурзьким рахунком. – К., 2004. – С. 7. 
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формою „вияву самосвідомості й самоконтролю, на яких базується 
вимогливість людини до самої себе”1. Чесність сприймалася як „уміння 
особисто відповідати за сказане, вчасно визнавати помилки, наводити 
докази, дійсно важливі для співрозмовника”, „уміння залишатися собою, 
не фальшивити і не лукавити”2. Доброзичливість оратора не 
обмежується узагальненим бажанням добра слухачам, вона 
конкретизується прагненням реальної користі від предмета розмови 
аудиторії в контексті завдань, актуальних для неї. Порядний оратор – це 
насамперед такий, який нездатний на погані, аморальні звички. 

Наявність усіх цих якісних характеристик сприяє визначенню місця і 
статусу людини в суспільстві, формує рівень довіри і поваги до неї. 
Повага ж як оцінювальна категорія є „градаційною величиною і варіює 
від максимальної поваги, поклоніння, до нульової позначки... і далі – до 
неповаги, презирства”3. Ця важлива категорія яскраво віддзеркалює 
наполегливість людини у прагненні досягти, заслужити її, здобувається 
роками, багатьма зусиллями, однак втрачається часто миттєво і 
безповоротно. Недостатня повага чи неповага виражаються через 
відповідні способи звертання, виявляються в ігноруванні людини як 
особистості.  

З огляду на прогалини у вихованні, нагальні проблеми сучасного 
суспільства, визначаємо головні аспекти, на які спрямовуємо виховну 
функцію процесу навчання риторики, – виховання стійких патріотичних 
поглядів і переконань, розвиток особистісних високоморальних якостей 
студента, естетичного сприйняття і художнього смаку, формування 
емоційної сфери тощо. 

Мета риторики у вищій школі була і залишається освітньою, а освіта, 
як відомо, не обмежується лише вмінням говорити. Під освітою ми 
розуміємо знання національної культури. З історії відомо, що вся 
європейська риторика спрямовувалася на навчання усного мовлення, але 
не світських балачок чи сварок на майданах, а ораторської прози. Таким 
чином, першим і найважливішим завданням риторики є дати освіту 
людині, сформувати національно свідому мовну особистість. Соціальне 
спрямування риторики як навчальної дисципліни полягає також у тому, 
щоб, навчаючи потенційних ораторів і потенційних слухачів 
ораторського мистецтва, застерегти їх від використання набутих знань і 
вмінь комусь на шкоду, націлити  на реалізацію благородних завдань, 
викликати внутрішню потребу утверджувати в державі позиції мови, 
спрямувати її функції на реалізацію пізнавальних інтересів, одержання 
естетичної насолоди від спілкування, налагодження взаємовигідних 
контактів тощо. 

Тому назріла потреба говорити сьогодні не просто про мовну 
особистість, а про елітарний тип мовної особистості. Засоби мови мають 
необмежені можливості для цього. Одним із таких, зокрема, є евфемізми. 

                                           
1 Куньч З. Риторичний словник. – К., 1997. – С. 52.  
2 Мурашов А.А. Педагогическая риторика. – М., 2001. – С. 96-97. 
3 Карасик В.И. Язык социального статуса. – М., 2002. – С. 71. 
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Знання їх та уміння використовувати у своєму мовленні свідчить про 
витончений мовний смак, гарні манери спілкування, уміння оцінити 
будь-яку ситуацію спілкування і володіти нею. Евфемістичність 
мовлення за рахунок утримання від неприємних, різких слів, робить 
наше мовлення приємним, делікатним, еластичним. (Наприклад, у 
творах Слабошпицького: „Звичайно ж, це або велика наївність, або 
велике лукавство. За всієї поваги до великого класика дозволимо собі 
засумніватися у всемогутності його слова”; „...цей роман з’явився трохи 
пізніше й не накликав на голову його автора адміністративного 
остракізму”, „ неінтелігентність прем’єрового лексикону”...). 

Риторика як навчальна дисципліна розвиває й удосконалює навички, 
сформовані у студентів на заняттях близьких до неї дисциплін. 
Ціннісним орієнтиром для сучасної риторики є поняття елітарної мовної 
особистості, пріоритетами спілкування мають бути головні цінності 
(загальнонародні, національні, суспільні, морально-естетичні, родинні, 
професійні, особистісні тощо) та якості, що мають найважливіше 
значення. А тому на заняттях з риторики поєднуємо одне з 
найважливіших її завдань – формування мовного смаку, мовної 
компетентності й мовного чуття – з важливими суспільними завданнями 
– виховання громадянина-патріота, людини високої моралі, стійких 
поглядів, тонких естетичних смаків. 

Корисним вважаємо такий досвід античних часів:  
а) уміння софістів возвеличувати слово, використовувати його як 

могутній засіб формування людських душ, силу словесного впливу на 
емоції й волю людини; 

б) цінним є принцип істинності промови, за Сократом, що визначає й 
етичний бік красномовства як мистецтва не тільки переконувати, 
впливаючи на слухача, а й виховувати, формувати душу співрозмовника;  

в) життєво необхідним вважаємо сократівський принцип доцільності 
і доречності промови;  

г) у Цицерона варто повчитися цінувати слово як вищу з існуючих 
сил, найвищу доброчесність; 

ґ) естетика мовленнєвого ідеалу античних часів на перше місце 
ставить гармонізуючі функції мовлення, його естетичний ефект, що 
породжує в учасників спілкування задоволення, приносить їм позитивні 
емоції, навчає стримувати і зменшувати вияви пристрастей тощо; 

д) для майбутнього вчителя важливо належно володіти умінням 
слухати (На думку Дістервега, – це головний засіб у засвоєнні мистецтва 
педагогічного діалогу); 

е) усвідомлення того, що загальнориторичні закони ефективного 
мовленнєвого спілкування, емоційна сфера мовленнєвого впливу, 
доцільності мовлення забезпечують формування педагогічного 
мовленнєвого такту;  

є) ядром виховного впливу риторики є такі категорії в ієрархічній 
парадигмі риторичного ідеалу різних часів, як категорія любові, міри, 
гармонії тощо.  
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Важливу комунікативну й виховну  функцію виконують розминки, 
якими починаємо кожне заняття. Студенти  знають, що кожна така 
розминка – це крок до становлення їх як цікавих співрозмовників, 
сформованих мовних особистостей, спілкування з якими сприяє 
створенню затишної атмосфери, цілковитої довіри та естетичної й 
інтелектуальної насолоди. Кожна вправа чи завдання, що пропонуються 
на початку чи впродовж заняття, готує їх до багатьох життєво важливих 
ситуацій, формує впевненість у собі, розвиває мовлення, збагачує його 
фразами і виразами, що притаманні різним ситуаціям спілкування, 
розвиває мислення, кмітливість, навчає аналізувати факти, явища тощо. 

Завдання, наприклад, можуть бути такими: 
1. Розпочніть свій день з компліменту. Зробіть один одному гарний 

комплімент. (Після обміну компліментами, аналізую та коментую, 
наскільки добре їм це вдалося. Проводимо бесіду, щоб з’ясувати, що 
студентам відомо про мистецтво робити компліменти; що означає 
„комплімент” для кожної людини; як правильно робити компліменти та 
реагувати на них; як часто слід робити компліменти; чим відрізняється 
комплімент від звичайних лестощі тощо). 

2. Інтерв’ю „на вулиці”. Дайте вичерпну відповідь на поставлене 
запитання. (Пропонуємо такі, наприклад, запитання: Яким вчинком у 
своєму житті ви найбільше пишаєтесь? Що вам приємніше: робити 
подарунок чи приймати? Які вчинки людей вас найбільше дратують, а на 
які ви згодні заплющити очі? Про яку похвалу ви мрієте все життя? На 
які вчинки ви здатні всупереч будь-чому? Чи завжди ви змогли б 
захистити слабшу людину? Ви себе вважаєте сильною людиною? Чому? 
тощо). 

3. Гра „Знайомство”. У цій ситуації потрібно не просто представити 
гостя, познайомитися з гостями, колегами, а й підтримати розмову. 

4. Підтвердіть чи заперечте кожну з поданих думок: „Простота – 
ввічливість мудреців”, „Читання робить людину обізнаною, бесіда – 
кмітливою, а звичка записувати – точною”, «Мода існує для людей, яким 
бракує смаку, етикет – для людей, яким бракує виховання...» 

5. Продовжіть речення, розвиньте його у власні міркування: 
а) Першим джерелом прекрасного є... б) Людина до того часу сильна й 
могутня... тощо. 

Отже, риторика, формуючи мовну особистість з активною життєвою 
позицією, має необмежені можливості виховувати такі її якості, як 
гідність, порядність, тактовність, щирість, доброчесність, чуйність, 
патріотизм, національну гордість тощо. Виховні можливості занять з 
риторики наскільки потужні, що кожне добре сплановане заняття є 
значним кроком у реалізації виховних цілей. 
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Шляхова В.В. (Черкаси) 

 
ОСНОВИ ПЕРЕКЛАДОЗНАВСТВА  

У ФАХОВІЙ ПІДГОТОВЦІ  
СТУДЕНТІВ-УКРАЇНІСТІВ 

 
У статті досліджуються основи перекладознавства у фаховій 

підготовці студентів-україністів. Автор переконаний, що нагальною є 
потреба введення до навчальних планів підготовки фахівців-україністів 
спецкурсу «Основи перекладознавства», метою опрацювання якого 
стало б формування в студентів системи вмінь, спрямованих на 
здійснення перекладу як складного виду мовленнєвої діяльності. 

 
Модернізація вищої освіти в Україні відповідно до ідей Болонського 

процесу передбачає ряд змін у змісті освіти, наповнення його новітніми 
матеріалами, впровадження сучасних технологій навчання. Усе це має 
забезпечити мобільність і мінливість соціальної і виробничої діяльності 
фахівця, його професійну реалізацію в умовах жорсткої конкуренції на 
ринку праці1. За таких умов є потреба переглянути професіограму 
випускника факультету української філології крізь призму сучасних 
потреб і замовлень, з’ясувати, які з його професійних компетентностей 
можуть становити інтерес для роботодавців. 

Аналізуючи навчальні дисципліни, які нині вивчають майбутні 
філологи-україністи, можемо стверджувати, що фахова підготовка 
сучасного випускника забезпечує формування у нього ряду спеціальних 
умінь: виявляти, науково обґрунтовувати та оцінювати лінгвістичні 
явища сучасної української мови, коректно послуговуватися нормами 
літературного варіанта мови в 4 видах мовленнєвої діяльності 
(аудіювання, говоріння, читання, письмо), надавати консультативну 
допомогу з питань культури української мови, організовувати 
навчально-виховний процес з української мови у середніх навчальних 
закладах. Проте випускники філологічного профілю не готові працювати 
коректорами, редакторами, у них не формують уміння літературного 
редагування чужого тексту, вони безпорадні у справі літературного 
перекладу навіть із спорідненої російської мови. Такого висновку 
доходимо, по-перше, в процесі спілкування з випускниками, які 
влаштовуються працювати в редакції газет, по-друге, ознайомлюючись 
із матеріалами сучасної друкованої продукції, що містить велику 
кількість мовних помилок, особливо ж суржику, який нерідко називають 
результатом недоперекладу. 

Учителі української мови та науковці привертають увагу 
громадськості до низької якості перекладів із російської мови, 

                                           
1 Модернізація вищої освіти України і Болонський процес // Освіта України. – 2004. – 

№ 60-61. – 10 серпня. – С. 7. 
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призначених для дитячої аудиторії. Так, О. Павленко називає перебріхом 
українськомовний переклад не з мови оригіналу, а з мови-посередниці, 
російської, книги “Найкращі казки світу”, опублікованої у харківському 
видавництві “Промінь”. На думку автора статті, ці матеріали можна 
вважати невиправленими чернетками, бо текст “аж кишить убогими 
русизмами та недолугими кальками з російської” (наприклад, прийнявся 
за роботу, як мило з вашого боку, не трогай, голінасті лелеки), а 
читання їх  лише зашкодить формуванню мовленнєвої особистості 
школяра1. Т. Свердан та Л. Радик, привертаючи увагу до проблеми 
суржикізації сучасних видань для дітей, зауважують, що “українській 
мові необхідно забезпечити повне самовираження за допомогою преси, 
теле- і радіопрограм, видавничої та перекладної справи”2. Аналізуючи не 
лише оригінальні, а й перекладні твори (зокрема, О.Толстого у перекладі 
Н.Забіли), дослідниці виявляють прорахунки перекладача: матерчатий 
песик, учбовий день, Буратіно попадає до Країни Дурнів тощо. 

Ці та інші публічні виступи проти засилля буквалізму у перекладній 
продукції вже давно мають переконати керівників від освіти, що варто 
включити курс із перекладознавства до фахової підготовки україністів, у 
яких найбільш сформоване чуття до українського слова, що варто 
відмовитися від думки, іронічно сформульованої О. Павленко; “З 
російської ж перекладати легко(?) і будь-кому(?) під силу(?)“3. До речі, 
окремі навчальні заклади, передусім Чернівецький національний 
університет імені Юрія Федьковича, вже мають досвід викладання 
спецкурсу “Основи теорії і практики перекладу” для студентів-філологів 
(україністів, русистів і романістів), метою якого є навчити норм і правил 
роботи над перекладом фахових текстів, зокрема наукових і 
публіцистичних, які студент зобов’язаний вводити до наукової бази 
своїх звітних (курсових, кваліфікаційних, дипломних, магістерських) 
робіт4. Є такий досвід і в Черкаському національному університеті, де 
курс “Теорія та практика перекладу” викладається для майбутніх 
фахівців із видавничої справи та як спецкурс для майбутніх філологів. 

До речі, в умовах сучасного статусу України як незалежної держави 
зростає потреба у фахівцях із російсько-українського та українсько-
російського перекладу не лише в нашій країні, а й за кордоном. Так, 
Всеросійський центр перекладу опублікував інформацію про мови, з 
яких і на які він здійснював переклади у 1999 р.5 

 
 

                                           
1 Павленко О. Від “перекладу” до “перебріху” // Літературна Україна. – 2006. – № 16. – 

27 квітня. – С. 1. 
2 Свердан Т., Радик Л. “Суржикізація” сучасних видань для дітей // Дивослово. – 2006. 

– № 2. – С. 4. 
3 Павленко О. Від “перекладу” до “перебріху” // Літературна Україна. – 2006. – № 16. – 

27 квітня. – С. 3. 
4 Бабич Н. Основи теорії і практики перекладу. – Чернівці: Рута, 2003. – С. 4. 
5 Ковалева К.И. Оригинал и перевод: два лица одного текста. – М.: Всероссийский 

центр переводов, 2001. – С. 8. 
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                                                                               Таблиця 1. 
Дані ВЦП про мови перекладу у 1999 році 

Мови перекладу Відношення до 
загального обсягу 

З англійської мови на російську 46,5 % 
З російської на англійську 37 % 
З німецької і на німецьку 4,5 % 
З французької і на французьку 0,8 % 
З іспанської і на іспанську 1,1 % 
З італійської і на італійську 0,8 % 
Зі східних мов на російську 0,1 % 
З прибалтійських мов і на прибалтійську 0,6 % 
З мов республік Закавказзя 4,8 % 
З української і на українську 3,1 % 
Із рідкісних мов (голландської, фінської) і на 

рідкісні  
0,5 % 

З інших мов на російську 0, 2 % 
 
Як бачимо, переклади з української та на українську посідають п’яту 

позицію з дванадцяти зазначених, залишивши позаду іспанську, 
італійську, французьку мови. Хоча у нас немає даних про обсяги таких 
перекладів, здійснених в Україні, але навіть кількість перекладних 
російсько-українських словників – і загальномовних, і галузевих, – 
створених лише за часів функціонування української мови як державної, 
є показником того, що є потреба навчання перекладу не лише філологів, 
а й фахівців інших галузей знань. 

Вважаємо, що формування умінь перекладу в студентів-україністів 
зумовлене цілим рядом функцій такого виду діяльності і може 
відбуватися поетапно, пронизуючи кілька навчальних дисциплін. Отже, 
по-перше, переклад є засобом очищення мовлення студентів від 
неумотивованого вживання суржику, безпосередніх запозичень, 
калькованих одиниць; по-друге, в умовах сучасної школи, за 
профільного навчання у старших класах, учитель мови має бути готовим 
до викладання спецкурсів інтегрованого характеру, що акумулюють у 
собі знання кількох мов; по-третє, знання теорії та практики перекладу 
допоможе вчителю-словеснику більш ефективно вибудовувати процес 
викладання зарубіжної літератури в школі; по-четверте, ознайомлення з 
теорією, критикою та практикою перекладу значно розширить горизонти 
загальної філологічної компетентності фахівців із української мови та 
літератури, а значить, піднесе їхній рейтинг на ринку праці. 

Те, що переклад має, за словами Олександра Фінкеля, педагогічне 
значення в царині навчання рідної мови, тобто служить засобом 
удосконалення мовлення його виконавців, відомо здавна. У ХІХ ст. 
переклад як вид навчальної роботи творчого характеру в процесі 
викладання рідної мови досліджували М.І.Греч, Ф.І.Буслаєв, 
О.Д.Алфьоров. Серед аспектів їхнього наукового пошуку – порівняльний  
аналіз оригіналу й перекладу, навчання художнього перекладу. 
Методисти доводили, що перекладання має свої переваги перед 
переказом, оскільки останній вид роботи не завжди зберігає у 
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мовленнєвій продукції учнів найбільш колоритні мовні засоби, художні 
деталі тексту. При створенні перекладу учні мають дошукуватися 
мовних одиниць, які були б еквівалентами на рівні значення та смислу 
до одиниць оригіналу. О. Фінкель цитує французького автора, який у 
1906 р. зазначав: “Щоб привчити себе швидко й легко находити потрібні 
слова,  щоб набути уміння легко розмовляти, вживаючи слова в їхньому 
безпосередньому значенні, – чудовий засіб перекладати чи то з писаної, 
чи то з усної мови уривки ... Шукаючи найвірніших висловів, що 
відповідали б чужомовним словам та думкам авторів, ще більше 
вкопуєшся в значіння французьких, краще розумієш їхню міць, і через те 
запасаєшся на той випадок, коли прийдеться висловлювати власні 
думки”1. Сучасні дослідники повертаються до осмислення методичних 
переваг навчального перекладу, останніми роками з’явилися 
дослідження його в методиці російської та української мов. 
І.Е. Абдрахманова висвітлила свої погляди у монографії “Перевод как 
средство обучения на уроках русского языка в средних классах 
общеобразовательной школы”, у якій доводить, що переклади текстів, 
виконані на уроках іноземної мови, рясніють буквалізмом і є потреба 
вдосконалювати їх на уроках рідної мови2. Ю.М. Тельпуховська, 
апробувавши російсько-український переклад у процесі підготовки 
майбутніх учителів початкової школи, які тяжіють до російської мови як 
рідної, довела, що він є дієвим засобом формування українськомовної 
компетенції3. Щоб переконатися у благотворному впливі умінь 
перекладати на мовне чуття студентів-україністів, ми провели 
експеримент на базі факультету української філології та журналістики 
Черкаського національного університету. До участі в ньому було 
залучено 2 групи студентів, одна з яких має навички російсько-
українського перекладу, а інша не вивчала закономірностей цього 
процесу. Експеримент мав виявити, чи дійсно ця діяльність позначається 
позитивно на мовному чутті та культурі мовлення. Студентам було 
запропоновано 2 завдання: перше – відредагувати фрази із росіянізмами 
та суржиком відповідно до норм сучасної літературної мови, друге – 
перекласти українською мовою. 

Завдання 1. Відредагувати: усунути чужерідне тіло, шелушіння 
шкіри, на кінець можемо про це говорити відкрито, нам треба задіяти 
молодь, нас заставили це зробити, ми виявили перерозход, каса працює 
круглодобово, похлопаєм в ладошки, нема розкладушки, хворий очнувся. 

Завдання 2. Перекласти: денег ни гроша, небрежное обращение с 
родителями, невероятное усилие, перевод денег по почте, подержаный 

                                           
1 Фінкель О. Теорія і практика перекладу. – К.: Держвидав України, 1929. – С. 11. 
2 Абдрахманова И. Э. Перевод как средство обучения на уроках русского языка в 

средних классах общеобразовательной школы: Монография. – Нижнекамск: «Чишмэ», 
2001.  

3 Тельпуховська Ю.М. Навчальний переклад як засіб формування мовної компетенції 
майбутніх учителів початкових класів (в умовах російсько-української двомовності): Дис. 
... канд. пед. наук: 13.00.02 / Харківський національний педагогічний університет 
ім. Г.С.Сковороди. – Харків, 2002. 
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автомобиль, подкуплять своей добротой, предотвратить беду, снимать 
квартиру, рассеивать внимание, соблюдать тишину. 

                                                                         Таблиця 2. 
Кількість правильно дібраних відповідників 

Група Контрольна Експериментальна 
Завдання 1 
10 виразів 

4,3 6,3 

Завдання 2 
10 виразів 

4,8 6,6 

 
Отже, студенти, які навчалися перекладу, як правило, у шести з 10 

одиниць бачать ненормативні елементи і добирають до них літературні 
еквіваленти, тоді як студенти, яких спеціально цього не навчали, 
виявляють 4 випадки помилок. Студенти обох груп правильно 
відредагували вирази “каса працює цілодобово”, “нам треба залучити 
молодь”, “нас примусили це зробити”. Жодний із учасників 
експерименту не дібрав відповідника до слова “чужерідне” (стороннє), 
хоча частина студентів відчувала його ненормативність і записувала у 
лапках. Так, у контрольній групі пропонували варіанти: вороже, зайве (у 
4-х роботах із 17), в експериментальній групі інших варіантів 
запропоновано не було. Вираз “ми виявили перерозход” відкоригували 
як  “перевитрати” троє студентів, “великі витрати “ – двоє, “надлишок” – 
двоє. В експериментальній групі лише 6 із 17 не відкоректували виразу, 
а 4 взяли  одиницю “перерозход” у лапки, відчуваючи її 
ненормативність. Як “перевитрати” її подали троє студентів, “надмірні 
витрати” – п’ятеро, “більші витрати” – один студент, надлишок – два 
студенти. Вираз “немає розкладушки” усі студенти залишили без змін, 
хоча й відчули нелітературний характер останньої одиниці, взявши її в 
лапки. Сім студентів експериментальної групи (із 17) намагалися дібрати 
український відповідник, вдаючись до описового виразу “розкладне 
ліжко” та гіперонімів “лежак”, “лежанка”. До речі, жодний із студентів 
не запропонував варіантів розмовного характеру, поданих у Словнику 
української мови: розкладачка, розкладайка. 

Із завданням  на переклад студенти експериментальної групи 
упоралися краще, ніж із редагуванням, причому виявили більшу 
винахідливість у виборі еквівалента, ніж студенти контрольної групи. 
Так, вираз “денег ни гроша” було перекладено як “немає ні копійки”, “в 
кишені ні гроша”, “в кишені вітер гуляє”, “ні копійки за душею”, “немає 
зовсім грошей”, “грошей ні копія”, тоді як у контрольній пропонували 
лише 2 варіанти “немає ні копійки”, “грошей ні копійки”. Типовими 
помилками в обох групах були вирази: зберігати тишу (а не 
дотримуватися), розсіювати увагу (а не відволікати), орендувати 
квартиру (а не наймати), недбале поводження з батьками (а не недбале 
ставлення до батьків), автомобіль, бувший у використанні. Отже, 
експеримент виявляє значні недоліки у мовленні студентів-філологів, 
зумовлені впливом суржику та росіянізмів у повсякденному мовленні, 
потребу навчати перекладу та редагуванню як вправам, що допомагають 
очищенню мовлення, збагаченню його нормативними одиницями. 
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Елементарні уміння перекладу варто розпочинати формувати ще до 
вивчення спеціального курсу з перекладознавства. На практичних 
заняттях із дисциплін, призначених для удосконалення мовленнєвої 
компетентності студентів (“Орфографічний практикум”, “Основи 
культури української мови”) варто постійно аналізувати результати 
недоперекладу у мовленні місцевих газет та телеефіру, рекомендувати 
для перекладу мовні одиниці з посібників із культури мовлення, 
залучати  студентів до повідомлень із питань особливостей 
слововживання. Така методична робота, якщо вона проводиться 
планомірно, регулярно, виявляє для молодших курсів світ помилок, яких 
треба позбутися, формує уважне та критичне ставлення до мовлення 
соціуму. 

Методичний аспект теорії перекладознавства має бути реалізованим 
у процесі викладання дисциплін “Шкільний курс української мови та 
методика його викладання” і “Шкільний курс української літератури та 
методика його викладання”. Майбутніх учителів варто підготувати до 
введення в навчальний зміст завдань на переклад з кількох причин. По-
перше, розробляючи інтегровані уроки, учитель мови має змогу 
здійснювати міжпредметні зв’язки з уроками іноземної мови, 
демонструвати можливості художнього перекладу, скажімо, текстів, що 
пропонуються для позакласного читання або ж окремих уривків із них. 
По-друге, аналіз сучасної методичної преси виявляє, що її автори 
рекомендують вправи на переклад для обдарованих школярів, для учнів 
із російськомовних регіонів. Так, Г. Коряцька пропонує зразки диктанту-
перекладу1, Л. Ковальчук розробляє урок-презентацію перекладного 
словника2, О. Чхайло та Ю. П’ятаченко підготували для олімпіад та 
конкурсів із української мови 13 завдань на редагування, в тім числі і 
суржику як результату недоперекладу, та 6 завдань на переклад: 1 
завдання стосувалося перекладу слів, 1 – словосполучень і 4 – 
різностильових текстів (власне наукового, науково-популярного, 
публіцистичного, художнього)3. 

Як бачимо, учителі-практики та методисти не відмовляються від 
завдань на переклад, хоча спеціальної навчальної роботи, яка б 
ознайомила учнів із теорією цього виду мовленнєвої діяльності, не 
проводять. Вважаємо, що в перелік спецкурсів, які цього року було 
рекомендовано для профільного доповнення змісту з української 
філології (а це “Основи журналістики”, “Літературне редагування”, 
“Прикладна лінгвістика”, “Основи науки про мову”, “Зв’язки з 
громадськістю”)4. можна внести й “Основи перекладознавства”, який би 

                                           
1 Коряцька Г. Повторення, узагальнення та поглиблення вивченого // Дивослово. – 

2006. – № 9. – С. 6.  
2 Ковальчук Л. Не бійтесь заглядати у словник... // Українська мова і література в 

школі. – 2004. – № 2. – С. 29. 
3 Чхайло О.М., П’ятаченко Ю.В. Олімпіадні та конкурсні завдання з української мови 

та літератури. – Харків: Основа, 2006. – 125 с.  
4 Методичні рекомендації щодо вивчення української (рідної) мови у 2006/2007 

навчальному році // Дивослово. – 2006. – № 8. – С. 36. 
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ознайомив старшокласників із сучасними критеріями, тенденціями та 
прийомами перекладу, із стилістичними та жанровими чинниками 
добору еквівалентів у мові перекладу, тобто українській, із значенням 
перекладу для збагачення виражальних засобів мови. 

Майбутнього вчителя мови та літератури варто навчати перекладу ще 
й тому, що йому доведеться аналізувати з учнями зразки зарубіжної  
літератури в українськомовному  перекладі, а значить, у нього мають 
бути сформовані хоча б елементарні уявлення про творчу працю 
перекладача, про особливості художнього перекладу, про допустимі 
трансформації образів у ньому. Ж.В.Клименко рекомендує учителям 
російської літератури, які працюють у школах України, ознайомлювати 
учнів із майстерно виконаними українськомовними перекладами творів 
О.С.Пушкіна (на матеріалі поеми “Євгеній Онєгін” у перекладі 
М.Т.Рильського), поезій Сергія Єсеніна у перекладі Володимира 
Сосюри, навчати їх виявляти художні домінанти першотвору, які мають 
бути обов’язково збережені й у перекладі. Дослідниця підтримує думку, 
що переклад є фоном, на якому чіткіше вимальовується оригінал, 
своєрідним коментарем до нього, вона вкладає в уста вчителя слова про 
нелегку працю перекладача, який має тонко відчути настрій та почуття 
автора й адекватно відтворювати їх. Результатом такої роботи є 
готовність учнів до порівняльного аналізу першотвору та перекладу, 
упізнавання за перекладом оригіналу, заучування не лише оригінальних 
творів, а й їх перекладів, укладання словника “Слова та вирази, що 
надійшли до мови з перекладів”1. 

Отже, аналіз досліджуваної проблеми доводить, що елементарні 
вміння перекладу формуються у школярів на уроках іноземної та рідної 
мови, уміння критичного аналізу перекладної продукції розвиваються в 
процесі опрацювання зарубіжної літератури. Згодом, отримуючи фахову 
підготовку на факультеті української філології, студенти вдаються до 
перекладу в процесі вдосконалення мовленнєвої компетентності, при 
написанні науково-дослідних робіт, опрацьовуючи наукову літературу з 
різних галузей знань. Однак відсутність підготовки з питань теорії 
перекладознавства, лише інтуїтивний підхід до добору відповідників 
спричиняє безліч помилок, призводить до комунікативних невдач. 
Цілком умотивованою і нагальною є потреба введення до навчальних 
планів підготовки фахівців-україністів спецкурсу “Основи 
перекладознавства”, метою опрацювання якого б стало формування в 
студентів системи вмінь, спрямованих на здійснення перекладу як 
складного виду мовленнєвої діяльності, в основі якої розуміння 
інформації, викладеної іноземною мовою та коректне її відтворення 
засобами української. 

                                           
1 Клименко Ж.В. “Чародей русской лирики”. Литературный праздник «Поэзия Сергея 

Есенина в зеркале украинской культуры» // Русская словесность в школах Украины. – 
2006. – № 2. – С. 55-56; Клименко Ж.В. Вторая жизнь оригинала. Формирование 
представления школьников о переводной литературе как составной национальной 
культуры // Русская словесность в школах Украины. – 2006. – № 3. – С. 5-6. 
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Завданнями такого спецкурсу є: 1) ознайомлення з системою 
перекладознавчих понять та сучасних тенденцій перекладу певних груп 
одиниць: реалонімів, архаїзмів, діалектизмів, фразеологізмів, міжмовних 
омонімів; 2) удосконалення вміння здійснювати переклад 
різностильових та різножанрових текстів, причому пріоритети віддавати 
текстам, пов’язаним із спеціалізацією студентської аудиторії. Студенти 
із спеціалізацією “Основи журналістики” мають частіше практикуватися 
в перекладі газетних текстів, майбутні фахівці з документознавства 
залучаються до перекладу текстів офіційно-ділового стилю, хоча 
універсальним залишається дидактичний потенціал художньої прози, 
оскільки саме такі тексти сприяють реалізації й розвитку творчих 
обдарувань студентів-філологів; 3) формування критичного аналізу 
перекладної продукції, передусім тієї, що вивчається у шкільному курсі 
зарубіжної літератури; 4) опрацювання відомостей із історії українського 
перекладознавства та розвитку українського художнього перекладу, 
ознайомлення з внеском у справу збагачення української мови новими 
виражальними засобами, а української літератури – новими художніми 
формами та образами Михайла Старицького, Івана Франка, Максима 
Рильського, Миколи Лукаша, Григорія Кочура та інших перекладачів. 
 
 
 

Лобачова С.В. (Біла Церква) 
 

РОЗВИТОК ПАМ'ЯТІ СТУДЕНТІВ  
ЯК ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ОВОЛОДІННЯ  

МОВЛЕННЄВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 
 

У статті досліджується вплив розвитку пам’яті студентів на 
оволодіння мовленнєвою діяльністю. Автор переконаний, що тренована 
пам’ять сприятиме успішному навчанню, засвоєнню різних дисциплін та 
майбутній трудовій діяльності студентів. 

 
Проблеми психології пам’яті впродовж тривалого часу залишалися 

предметом дискусій, що існували в науковій психології. Сьогодні 
дослідження цієї проблеми набувають вираженого практичного інтересу, 
оскільки практика навчання на сучасному етапі потребує ефективної 
переробки значного обсягу інформації, вміння утримувати в пам'яті 
великий обсяг різноманітної за тематикою, структурою та природою 
інформації.  

Водночас методична система сучасної школи не передбачає 
спеціальних заходів, що сприяють розвитку пам’яті. Учні середніх та 
старших класів у кращому випадку застосовують невелику кількість 
мнемічних прийомів, але найчастіше використовують лише повторення, 
що є основним мнемічним прийомом засвоєння навчального матеріалу. 
Проте як свідчать дані переважної більшості дослідників, повторювання 
зовсім не є необхідною умовою, а тим більше причиною засвоєння та 
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збереження знань. На сьогодні організація викладання навчальних 
предметів не спрямована на забезпечення ефективного запам'ятовування.  

За даними сучасної психологічної науки, рефлексивна саморегуляція 
пізнавальних процесів, формування метакогнітивного досвіду є основою 
організації ефективного навчання1. Але аналіз педагогічної практики 
свідчить, що методика викладання предметів не  включає необхідних 
вимог, а викладачі часто не володіють потрібними дидактичними 
прийомами, що допомагають студентам твердо запам'ятовувати 
навчальний матеріал. Часто учні, завчивши текст, можуть лише 
переказати його, проте, коли необхідно застосувати знання на практиці, 
не можуть вільно оперувати поняттями, їм важко чітко і правильно 
висловити свою думку.   

Поняття "розвиток пам'яті" на сьогодні все ще не чітко визначене. В 
основному воно зводиться до збільшення обсягу інформації, що 
подається на заняттях. У своїй роботі ми робимо акцент на розвиток 
пам'яті не як на проблему психології навчання, а  як на умову успішного 
засвоєння матеріалу, як на результат організації навчальної діяльності. 
Наші дослідження ми проводили на матеріалі навчання іноземної мови – 
навчали прийомів запам'ятовування та утримання в пам'яті іншомовних 
слів, виразів, текстів. Проте результати цих досліджень, на нашу думку, 
цілком можуть використовуватися  при засвоєнні будь-якого предмета. 
Значення пам'яті у здійсненні мовленнєвої діяльності студентів (як 
рідною, так і іноземною мовою) важко переоцінити. Якщо студент знає 
іншомовний еквівалент слова рідної мови, тобто, він подолав перший 
етап оволодіння, це ще не означає, що він зможе правильно використати 
це слово у мовленнєвій діяльності  

Крім урахування специфіки навчання іноземної мови, важливого 
значення набуває правильна організація процесу навчання та розвиток 
пам'яті студентів. 

Дослідження в галузі психології, зокрема праці Л.С.Виготського, 
показали, що у дорослих механізми засвоєння мовного матеріалу не ті, 
що у дитини, і свідоме оволодіння операціями сприяє повнішому 
засвоєнню, а осмислення є важливим компонентом засвоєння.  

Свої заняття насамперед слід починати з установки на 
запам'ятовування, необхідно пояснити студентам, що слова, вирази та 
тексти, які їм слід запам'ятати, не просто треба буде відтворити на 
наступному занятті, а їх треба буде вживати на подальших заняттях – 
через тиждень, два, через місяць. Такий підхід ми застосовуємо, 
спираючись на дані, отримані П.Зінченком у ході дослідження 
залежності тривалості запам'ятовування від установки, яку піддослідні 
отримували на початку заняття2. 

                                           
1 Зимняя И.А. Психология обучения иностранному языку в высшей школе. – М.: 

Просвещение, 1991. – С. 3. 
2 Зинченко П.И. Некоторые проблемы психологии памяти // Память и деятельность: Сб. 

материалов XVIII Международного психологического конгресса. – М., 1966. – С. 48.  
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Вчені, які проводили дослідження запам'ятовування як осмисленої 
вибіркової діяльності індивіда (А.А.Смірнов, В.Я.Ляудіс, А.Н.Лєонтьєв), 
у своїх роботах дійшли висновку про те, що довільне запам'ятовування 
пов'язане з виділенням опорних пунктів, які є особливим мнемічним 
планом матеріалу, що запам'ятовується. У своїй практиці викладачі 
іноземної мови часто стикаються з фактами, коли студент не лише не 
може побудувати монологічне висловлювання, він не може навіть 
адекватно прореагувати на репліку діалогу, який напередодні вони 
завчили напам'ять, при цьому вони збиваються  і вживають слова 
невпопад.  

У численних роботах психологів було доведено, що однією з умов 
ефективного запам'ятовування є дії учнів з цим матеріалом1. Тому 
важливою видається спроба протиставити механічному заучуванню 
смислове, яке є вищим видом запам'ятовування. В основі механічного 
запам'ятовування лежать численні повтори. Проте і смислове 
запам'ятовування не може обійтися без повторів. Різниця полягає в тому, 
що тут повтор – це вже другий етап заучування, а для механічного 
запам'ятовування – і перший, і останній етап.  

Спеціальні дослідження показали, що більш доцільним є не просто 
повторне сприймання матеріалу (скажімо, знову і знову перечитувати 
текст), а якомога раніше намагатися відтворити його (навіть 
припускаючись при цьому помилок і неточностей). Слід пояснити 
студентам, що це допоможе виявити складні для них місця у тексті і 
приділити їм час та зусилля, які вони витратили б на повторення всього 
тексту.  

Крім того, намагаючись розвивати пам'ять студентів у ході засвоєння 
лексичних одиниць, викладачеві слід розрізняти завдання, які постають у 
процесі засвоєння іншомовної лексики та результатів цього засвоєння. 
Засвоєння лексики слід пов'язувати з процесом формування мовних 
навичок, у ході якого реалізуються всі дидактичні етапи вивчення слова. 
Оволодіння ж лексикою співвідноситься з результатом навчання і 
розглядається як завершальна стадія роботи над словом – вживання його 
у мовленні. Наявність у пам'яті слів і вміння їх видобути в потрібний 
момент можна розглядати як один із рівнів засвоєння слів, котрий на 
наших заняттях і був об'єктом контролю. Вміння це перевіряється не 
шляхом перекладу лексичних одиниць з української мови на англійську 
чи навпаки, а вмінням застосувати вивчені слова, словосполучення в 
аналогічних текстах, вправах, мовленнєвих ситуаціях. У таких умовах 
студенти мають змогу не лише повторити лексичні одиниці – тут 
спрацьовує принцип новизни при засвоєнні матеріалу, і змінюється 
психологія контролю: студент виконує завдання як нове, і приймає 
виконання вправи не як перевірку, а як необхідну і водночас цікаву дію. 

Природа оволодіння мовленнєвою діяльністю така, що потребує 
постійного повторювання і практики. І, напевне, жоден інший 

                                           
1 Лебедев А.Н. Память человека, ее механизмы и границы. – М.: Наука, 1990. – С. 4. 
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навчальний предмет не вимагає такого вміло організованого повторення, 
як іноземна мова. Засвоєний матеріал слід постійно включати до 
мовленнєвої діяльності. За цієї умови він збережеться у пам'яті. Тож 
повторюваний матеріал необхідно використовувати на заняттях: 
володіння матеріалом, завдяки його включенню щоразу до нового 
контексту, нової ситуації, в нові комбінації буде щоразу 
вдосконалюватися.  

Обмежена кількість годин, яку зазвичай виділяють для вивчення 
іноземної мови – явище об'єктивне. Викладач тут обмежений у часі, що 
відводиться на заняття, і кількістю занять на тиждень. Щодо організації 
матеріалу, способів та методів його засвоєння – тут викладач має змогу 
впливати на ситуацію.  

Отже, розвиток пам'яті не зводиться до побудови нових предметно-
понятійних розумових дій, не збігається з набуттям нових предметно-
змістових дій, а потребує спеціальних прийомів та зусиль, які слід 
передбачити в організації навчальної діяльності1. 

Таким чином, викладачі мають організовувати і подавати матеріал 
так, щоб досягти максимальної ефективності засвоєння. Доцільно було б 
пояснити на заняттях, які способи запам'ятовування є найбільш 
зручними для кожного виду навчального матеріалу, ознайомити 
студентів з різними мнемічними прийомами, культивувати гігієну 
пам'яті. Пам’ять, як і будь-який інший орган, можна тренувати. Якщо ж 
цього не робити, вона атрофується.  

Корисно було б пояснити студентам, що у випадку вивчення 
іноземної мови, коли треба запам'ятовувати іншомовні слова, вислови, 
тексти, виникає слушна нагода не лише розширити словниковий запас, а 
й потренувати пам'ять (запам'ятовування цифр, списків слів та 
іншомовних слів є одним з видів мнемічних вправ).  

Загальним підсумком роботи з розвитку пам'яті студентів на заняттях 
з іноземної мови, цілком імовірно, стане вищий рівень засвоєння 
іншомовного лексичного матеріалу, розвиток навичок зв'язного 
мовлення, а згодом – поліпшення здатності запам'ятовувати будь-який 
матеріал, незалежно від його природи, та здатність надовго 
запам'ятовувати. Тренована ж пам'ять сприятиме успішному навчанню, 
засвоєнню різних дисциплін та майбутній трудовій діяльності студентів. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Ляудис В.Я. Память в процессе развития. – М.: Изд-во Москов. ун-та., 1976. – С. 244. 
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Пилипчук В.М. (Петропавловськ- 

Камчатський, РФ) 
 

СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ  
УКРАЇНСЬКОЇ ОСВІТИ В РОСІЇ 

 
У статті досліджується стан і перспективи розвитку української 

освіти в Росії. Автор переконаний, що обов’язковим має стати 
дотримання паритетності у галузі освіти українського зарубіжжя з 
урахуванням кількості державних шкіл представників національних 
меншин в Україні та українських шкіл у відповідних країнах проживання. 

 
На 3-му і 4-му Всесвітніх Форумах українців робилися спроби 

проаналізувати стан  української освіти в регіонах Росії. Висновок з того 
аналізу був невтішний – у Росії на 5 млн українців, які мають російське 
громадянство, не існує жодної державної української школи. На сьогодні 
поки що працюють декілька недільних українських класів завдяки 
наполегливості та ініціативі активістів регіональних громадських 
організацій українців. Але десяток таких класів аж ніяк не можна 
порівняти з 1500 державних шкіл з російською мовою навчання, які є в 
Україні. 

У матеріалах Форумів зафіксовані пропозиції відносно 
першочергових заходів для покращення стану справ у цій сфері. Ці 
пропозиції збігаються зі статтями Ухвали 2-ї Міжнародної науково-
практичної конференції "Освіта в українському зарубіжжі: досвід 
становлення і перспективи". Але пропозиції залишаються пропозиціями, 
а загалом позитивних зрушень у галузі української освіти в Росії за 
останні 5 років не відбулося. 

Приємним винятком (тимчасовим, на мій погляд) є результати 
освітньої  роботи  української громади Камчатки за останні роки. 

Для організації роботи недільного українського класу в місті 
Петропавловську-Камчатському актив української громади Камчатки 
вдало скористався гаслами 2002 р., як Року України в Росії. Але зробити 
це було досить непросто. Довелося перебороти чимало труднощів – 
спочатку необхідно було декілька разів виступити з висвітленням цього 
питання на Камчатському телебаченні і радіо в прямому ефірі, 
відповісти на численні запитання глядачів і слухачів, чимало цих 
запитань були дуже непростими і навіть відкрито провокаційними та 
недоброзичливими. Потім настала пора вести складні переговори з 
директорами шкіл, керівниками управлінь освіти області і міста 
Петропавловська-Камчатського, шукати вчителів української мови і 
літератури серед жителів міста, переконувати багатьох камчатських 
українців у необхідності вивчення рідної мови їхніми дітьми і 
вирішувати ще багато інших питань. 

Та все ж український недільний клас на Камчатці з жовтня 2002 р. 
почав працювати! Незважаючи на щорічну зміну класного керівника 
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(нелегко зараз знайти педагога на мізерну зарплатню в три тисячі рублів 
та ще й з дуже непростою роботою з різновіковими учнями), він успішно 
пропрацював при школі № 7 у м. Петропавловську-Камчатському 
чотири навчальних роки і гарантовано буде працювати до 31 грудня 
2006 р. Протягом цих років нашим патріотам-учителям і активу громади 
було необхідно своєчасно складати навчальні тематичні плани на кожне 
навчальне півріччя, привозити з України необхідні підручники, влітку 
вирішувати питання ремонту приміщення і придбання за власні кошти 
шкільні меблів на 30 учнів та вчителя тощо. 

Про недільний клас знає тепер не тільки Камчатка, а й українці Росії і 
світу – завдяки Інтернет-сайту «Кобза – українці Росії», де регулярно 
висвітлювалась його діяльність. 

Зараз двоє випускників класу навчаються в київських університетах, 
використовують для спілкування тільки українську мову і подають 
приклад справжнього патріотизму своїм однокурсникам. Нинішні і 
колишні учні нашого класу беруть активну участь у роботі Клубу 
української культури імені Івана Франка в м. Петропавловську-
Камчатському, їхні виступи під керівництвом своїх учителів завжди 
були й є окрасою будь-якого культурно-просвітницького заходу 
українців Камчатки. 

Справжнім скарбом для громади стали вчителі. Крім своєї 
педагогічної роботи, вони працювали на громадських засадах у газеті 
«Батьківщина», перекладали документи з української на російську мову, 
співпрацюючи з місцевими нотаріусами при наданні послуг українцям, 
які приїхали на Камчатку, активно виступали в художній самодіяльності. 
Першим керівником недільного українського класу на Камчатці стала 
пані О. Петрук, вона була гостею 4-го Всесвітнього Форуму українців. 
Мешкає пані Оксана нині в Івано-Франківську, учням і камчатській 
громаді українців її не вистачає!  

Повернусь тепер до сьогоднішніх невтішних реалій у сфері 
української освіти в Росії. Реалії ці досить невтішні. Жодної державної 
української школи в Росії як не було, так і немає. Жодного підручника 
для недільних українських класів у цій державі не видавалось і не 
видається. Про навчальні програми для недільної української школи в 
Росії, які планувалося підготувати й затвердити в Міністерстві освіти і 
науки України, ми поки що ніякої інформації не маємо. Кожна недільна 
українська школа в регіонах Росії готує такі програми самостійно і подає 
їх на затвердження в місцеві органи освіти. Але надію на методичну 
підтримку від освітніх структур України ми не втрачаємо. 

Невеличка фінансова підтримка наших недільних шкіл з боку 
Російської держави, яка надавалася у вигляді посадових ставок 
керівникам українських недільних класів згідно з пунктом 9 статті 40 
Закону РФ від 10.07.1992 р. № 3266-1 «Об образовании» з метою 
розвитку мережі закладів додаткової освіти дітей, зараз може зовсім 
припинитися. Сумнозвісним Федеральним законом від 22.08.2004 р. № 
122-ФЗ, який викликав чимало протестів серед російських громадян і 
одержав назву «Про монетизацію пільг», внесено чимало кардинальних 
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змін у законодавство Росії. Цей закон визнав статтю 40 та декілька 
інших статей Закону РФ від 10.07.1992 р. №3266-1 «Об образовании» 
такими, що втратили чинність. 

Отже, у новому навчальному році керівники українських недільних 
класів у Росії своїх посадових окладів за роботу з дітьми можуть не 
отримати. Становище погіршується ще й тим, що фінансуватимуться 
заклади освіти з регіональних та муніципальних бюджетів. Більшість 
регіонів Росії – дотаційні. За вже усталеною практикою, освіта в Росії 
фінансується далеко не в першу чергу, які б національні програми не 
проголошувались. Директори російських шкіл, при яких працювали 
українські недільні класи, посилаючись на недостатнє фінансування, 
тепер мають право на підставі статті 45 Закону РФ від 10.07.1992 р. 
№3266-1 «Об образовании» вимагати плату за вивчення дітьми 
української мови в цих класах, бо такий навчальний предмет не 
передбачений відповідними освітніми програмами і державними 
освітніми стандартами Росії. Отже, подальша робота українських 
недільних класів (шкіл) у Росії з економічної точки зору стає 
неможливою, адже більшість наших громад не має змоги забезпечувати 
стабільне фінансування таких класів (шкіл). 

Реальним наслідком такої політики Російської держави в освітній 
галузі стала спроба скоротити перед новим навчальним 2006/2007 р. 
посадову ставку керівника українського недільного класу в м. 
Петропавловську-Камчатському. Після одержання інформації про 
скорочення ставки довелося звертатися з офіційним листом 
Національно-культурної автономії українців Камчатки до 
градоначальника Скворцова В.В. з доказами необхідності забезпечення 
подальшої роботи нашого класу, адже українці становлять близько 10 
відсотків населення міста і Камчатської області. Внаслідок розгляду 
цього листа керівництво управління освіти міста прийняло рішення про 
збереження до 31 грудня 2006 р. 50% посадової ставки керівникові 
українського недільного класу при школі № 7 у м. Петропавловську-
Камчатському. Директор школи повідомила, що з 9 ставок системи 
додаткової освіти, які школа мала раніше, буде залишено тільки три з 
половиною. Отже, робота нашого класу в 2007 р. знаходиться під 
загрозою. 

Якщо українські недільні класи при загальноосвітніх школах не 
працюватимуть, потрібно знайти інші варіанти збереження їхнього 
функціонування. Одним з таких варіантів є організація недільних класів 
при Українських інформаційно-культурних центрах у Російській 
Федерації (ентузіасти Українського культурного центру це вже зробили 
в Москві – на вул. Арбат, 9), але таких центрів буде чотири на всю 
Росію. 

Як бачимо з вищесказаного, тільки ініціативою та зусиллями 
українських громад у Росії освітню проблему вирішити не вдається. 
Враховуючи прагматизм у діяльності нинішнього керівництва Російської 
держави, було б доцільним з боку Уряду України використати 
аналогічний підхід і до фінансування освітніх потреб російської 
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національної меншини, яка мешкає в Українській державі. Адже 
кількість українців у Росії приблизно однакова з кількістю росіян в 
Україні, усі ці громадяни однаково платять податки в свої держави і 
мають мати рівні права. Зокрема, і право на одержання освіти рідною 
мовою. 

Обов'язковим має стати дотримання паритетності в галузі освіти 
українського зарубіжжя з урахуванням кількості державних шкіл 
представників національних меншин в Україні та українських шкіл у 
відповідних країнах проживання. Для реалізації цього положення 
потрібно на міждержавному рівні укласти відповідні угоди в освітній 
галузі і контролювати їх виконання всіма сторонами. 

Своїм колегам з Москви та Тюменської області, які на 4-му 
Всесвітньому форумі українців скаржились на те, що батьки-українці в 
цих регіонах не хочуть навчати своїх дітей рідної мови і не приводять їх 
у недільний клас, замість співчуття скажу – більше працюйте зі своїми 
земляками, пробуджуйте  в них національну гідність і гордість за мову 
та велику культуру нашого народу. Якщо батьки будуть знати про 
можливість вступу дітей в університети України на пільгових умовах, 
залучатимуться до активної діяльності українських громад у регіонах, то 
довго умовляти привести сина чи донечку в український клас не 
доведеться. 

На закінчення хочу пригадати слова письменника Антона Чехова, 
сказані ним перед смертю: «Я кожен день по краплині вичавлював з себе 
раба». Закликаю і Вас, шановне товариство, завжди відчувати себе 
представниками великого українського народу, виховувати дітей 
патріотами української нації і намагатися, по можливості, будити 
національну свідомість земляків-українців, які поки що ще не змогли 
«вичавити з себе» малоросійство та хохлацтво! 
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Боднар В.В. (Бендери, Молдова) 

 
УКРАЇНСЬКА «ШКОЛА – РОДИНА»  

ЗА КОРДОНОМ, ІСТОРІЯ ЗАСНУВАННЯ,  
СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
(на прикладі Бендерської української  

гімназії ім. І.П. Котляревського) 
 

У статті досліджується проблеми української «школи-родини» за 
кордоном. Автор переконаний, що саме повернення до української 
родинної етнопедагогіки, до відродження традиційного статусу 
української родини з її непорушними авторитетами, любов’ю до дітей і 
відданістю святому обов’язку їх виховання, повагою до батьків, 
створення об’єднання гімназистів, батьків, педагогів, громадськості є 
надзвичайно важливою справою в складному процесі ефективного 
навчання та виховання в українській школі за кордоном. 

 
В умовах сучасного стану розвитку Придністровського  регіону 

надзвичайно важливим завданням є виховання молоді на засадах 
загальнолюдських цінностей, таких як Добро, Справедливість, Любов, 
Людськість, Чесність, Порядність тощо. 

Особливу, найбільш вагому роль у вирішенні цього питання 
відводиться школі. Як писала Софія Русова «Велике слово «школа». Це 
скарб найкращий кожного народу, це ключ золотий, що розмикає пута 
несвідомості, це шлях до волі, до науки, до добробуту. На вселюдному 
житті тільки той народ і бере перемогу, який має найкращу школу». 

Саме про таку школу, її високий рівень, авторитет, її роль у 
об’єднанні українських родин, учнів, вчителів, громадськості мріяли 
українці м. Бендери, вірили в те, що учні будуть навчатися українською 
мовою, відроджувати українську культуру, будуть виховуватися на 
народних традиціях, піснях, невичерпних джерелах народної української 
мудрості. Такі бажання української частини мешканців міста, а це майже 
40% від усіх проживаючих тут, мають свої історичні коріння. Адже в 
Придністровському регіоні важко знайти місто, історія якого так 
примхливо переплітається з його сьогоденням та майбутнім. Зручне 
географічне положення, м’який клімат з прадавніх часів приваблювали 
людей. 

Тут, на перехресті торговельних шляхів, не раз перехрещувалися 
інтереси держав і народів. Протягом віків на території краю одні 
племена змінювалися іншими, звучали різні мови: скіфів, гето-даків, 
сарматів, готів, гунів, печенігів, половців, слов’ян, волохів, татар, турків. 
Про їх перебування нагадують нам давні назви міста: Тунгати, 
Тягянякяч, Тигіна, Бендери. Історія міста Бендери тісно переплітається з 
історією України з життям та діяльністю видатних українських 
особистостей. З історичних джерел відомо, що на початку ХV ст. усі 
землі (від Карпатських гір до Чорного моря) ввійшли до складу 
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Молдавського князівства, східним кордоном якого була річка Дністер. 
Наше місто було прикордонною митницею. В грамоті молдовського 
господаря О.Доброго від 8 жовтня 1408 р., яка була видана львівським 
купцям на право торгівлі в містах, розташованих по Дністру, вперше 
згадується місто Бендери. Ця дата відзначається як День міста, якому 
виповнилося вже 598 років. 

Сила та міць Бендерської фортеці зацікавили в свій час шведського 
короля Карла ХІІ, біля її стін помер великий борець за Україну, 
український гетьман Іван Мазепа. Саме тут українським гетьманом в 
екзилі Пилипом Орликом була написана Бендерська Конституція 1710 
року, а Пилип Орлик був обраний демократичним шляхом гетьманом 
України, а не призначений Указом російського царя, як це було 
прийнято раніше. Письменник-драматург І.П.Котляревський визволяв м. 
Бендери від турків, на честь якого вдячні бендерчани встановили 
пам’ятний знак. Марія Заньковецька, М.Тобілевич – відомі 
родоначальники українського театрального мистецтва, знамениті актори 
національного театру України – жили  та творили наприкінці ХVШ ст. у 
нашому місті. Саме тут вони вперше поставили п’єсу І.П.Котляревського 
«Наталка Полтавка», роль Наталки грала М.Заньковецька, а роль Петра – 
М. Тобілевич. 

Таким значним, мужнім, героїчним, мистецьким українським духом 
проникнута історія міста Бендери, що не могло не відбитися на 
ментальності, характері українців, які тут проживають, бути підґрунтям 
для подальшої історії відродження власної культури, мови. 

Починаючи з 1990 р. новітня історія привнесла в наше життя період 
соціально-економічних, політичних потрясінь, міжнаціональних 
конфліктів і просто людських трагедій. На багатостраждальній 
придністровській землі пролилася кров, що донині є важким тягарем у 
серцях людей, які тут проживають. 

За останні 16 років у Придністров’ї з боку владних структур було 
зроблено чимало, щоб не тільки не допустити міжнаціональних 
суперечностей, а й створити умови для розвитку культур усіх народів, 
які проживають у Придністров’ї. 

Так були прийняті відповідні закони, що гарантували рівноправність 
для всіх національностей, серед яких закон «Про мови» (1992 р.); «Про 
освіту» (1994 р.); «Про бібліотечну справу» (1997 р.); «Про культуру» 
(1997 р.). І такі серйозні  рішення були об’єктивними, що відповідають 
даному часу. Як відомо з історичних джерел, на території Придністров’я 
з багатонаціональним населенням нормою мовного існування є 
двомовність і багатомовність. Така багатомовна ситуація була закріплена 
ще в першій Конституції Молдавської Автономної Радянської 
Соціалістичної Республіки 1924 р. Її офіційними мовами були 
проголошені молдовська, російська й українська при рівноправному 
режимі всіх інших мов, що функціонували на території МАРСР. 

У Бендерах було засновано товариство української культури 
«Вітчизна», створено хоровий колектив народної пісні «Червона 
калина». Свідомі українці розуміли, що цього замало, і тоді були 
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відкриті українські класи при російській гімназії, де у дітей з’явилася 
можливість навчатися українською мовою. 

У той же час батьки, громадськість розуміли, що фундаментальну 
роль у справі національного виховання молоді мала відіграти школа, яка 
б забезпечувала формування нової людини, патріота своєї країни та 
великої Батьківщини-України, людини, здатної до творчості, 
винахідництва через вивчення рідної мови, розвиток української 
культури. Потрібна була школа, де б виховували людей, відірваних від 
рідного середовища, національного довкілля. Пророчими в цьому 
напрямку є слова М.Грушевського про те, що «народ, який думає вперед 
на один рік, вирощує хліб, народ, який думає вперед на 10 років вирощує 
сади, народ, який думає вперед на сто років, вирощує молоде 
покоління». 

Розуміючи це, свідомі українці добилися, щоб при російській гімназії 
були відкриті українські класи. Але це був тільки початок для 
заснування в майбутньому рідної школи. 

Педагогічна наука і навчально-виховна практика високорозвинених 
країн світу переконливо показала, що найкраща школа-рідна, 
побудована на традиціях національної етнопедагогіки з урахуванням  
найпрогресивніших здобутків науки, де діти вчаться рідною 
(материнською) мовою, якнайбільше дізнаються про свій народ, 
державу. Адже відомо, що кожен конкретний народ через рідну школу 
продовжує себе в своїх дітях, генерує свій національний дух, характер, 
психологію, традиційну культуру, спосіб життя. 

Тому цілком природним було прагнення  громадськості, українських 
родин мати свою рідну школу. Так у 2003 р. була відкрита Бендерська 
українська гімназія ім. І.П. Котляревського. 

Ідеологами відкриття гімназії стали: Спілка українців Придністров’я 
– керівник Боднар В.Л.; Товариство української культури м.Бендери 
«Вітчизна» – голова Ткачук Л.І.; «Просвіта» – голова Салата Л.В.; 
активісти: Чудак М.Д, Смирнова Т.М., Боднар В.В., Дмитрієва В. Значну 
роль у відкритті гімназії та організації її діяльності відіграли голова 
держадміністрації міста Посуднєвський О.І., Надзвичайний та 
Повноважний Посол України в Республіці Молдова Чалий П.Ф., голова 
Державного Комітету України у справах національностей та міграції 
Москаль І.І., Народний депутат України, в минулому мешканець міста, 
Порошенко П.О. Таке високе представництво та участь у відкритті 
гімназії відомих політичних та громадських діячів України та 
Придністров’я мали велике значення для майбутнього розвитку гімназії. 
Для прикладу, якщо в 2003 р. гімназія об’єднала 80 українських родин, 
то в даний час кількість гімназистів збільшилася втричі. 

Кожен народ, який шанує свою національну й людську гідність, 
неухильно дбав про те, аби виховання дітей і молоді завжди мали 
конкретний, самобутній, тобто національний характер. Гімназія одна з 
перших в Придністров’ї зробила крок до організації навчально-
виховного процесу українською мовою. Розуміючи, що найважливішими 
цінностями освіти є не тільки дитина, а й педагог, ми провели конкретні 
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заходи з підбору вчительських кадрів, ентузіастів, творчих особистостей, 
які бажають набиратися досвіду, віддавати своє натхнення, любов до 
рідної мови дітям, разом з ними відтворювати рідну українську 
культуру. Ми розуміли, що українська школа за кордоном має бути не 
тільки за формою та статусом українською, вона має бути наповнена 
відповідним духом, національним змістом. 

Треба було докласти багато зусиль для того, щоб школа стала 
привабливою для дітей, їхніх батьків, мала перспективу і майбутнє. І в 
цьому нам допомогло, перш за все, глибоке  вивчення педагогами 
теоретичної, літературно-педагогічної творчості і практичної діяльності 
видатного українського педагога В. О. Сухомлинського. Його 
педагогічні думки й учительський досвід вплинули на розвиток гімназії, 
збагатили педагогів новими положеннями і знаннями. 

Особливе місце у вихованні гімназистів займали ідеї гуманізму, 
людяності, доброчинності. Твердження В.О. Сухомлинського про те, що 
виховання гуманізму, людяності здійснюється через творення людям 
добра, покладено в основу виховної роботи. Наступне твердження 
великого педагога про те, що кожна людина має бути щасливою, і в 
цьому їй має допомогти школа, змусило педагогів переглянути методи, 
прийоми навчання та виховання учнів. Кожен понеділок на шкільній 
лінійці діти чують від педагогів, що їх люблять, поважають як 
особистостей, з їхніми думками рахуються. Внаслідок ми побачили, що 
діти з задоволенням ідуть до школи, підвищилась успішність, 
відповідальне ставлення до учнівських та громадських обов’язків. Для 
всіх бажаючих з 1 до 11 класу почала працювати «Школа повного дня», 
курси української мови.  

Ми розуміли, що школа – це не тільки стіни, парти, дошка і крейда. 
Головне – це українські сучасні навчально-методичні посібники, 
підручники, художня література. Ми з гордістю констатуємо, що якщо у 
2003 р. у нас було всього 1 тис., то в 2006 р. близько 20 тис. навчальних 
посібників, підручників, що є подарунками від України. Навчання з 
використанням комп’ютерного класу, використання в навчально-
виховному процесі інформаційних технологій відкрило нові можливості 
для вивчення української мови, літератури, історії України, географії 
України, українознавства. Почала формуватися медіатека, яку 
започаткував для наших гімназистів Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка. 

Ми розуміємо, що сьогодні єдиний шлях для врятування дитячої 
душі серед політичних, соціально-економічних потрясінь, для надання їй 
відповідних знань, допомоги у підготовці до життя, в усвідомленні себе 
патріотом своєї Батьківщини – об’єднання зусиль батьків, педагогів, 
громадськості на створення школи-родини. Саме в ній потрібно 
створювати умови, де дитина буде здоровою щасливою, могла б 
самореалізуватися, відчувати себе самодостатньою особистістю. Були 
зроблені конкретні кроки по естетичному оформленню, оздобленню 
приміщень гімназії з активною участю батьківської родини.  
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Принцип родинного ставлення до дитини в гімназії дає змогу 
розвивати творчу особистість учня, відчуття захищеності, психологічної 
та педагогічної підтримки. Втілюючи в життя поради  І.Огієнка, який 
радив батькам дотримуватися своїх рідних українських звичаїв, зокрема, 
календарного циклу, оформляти за нашими традиціями свої 
помешкання, одягати дітей у національне вбрання, спілкуватися з ними 
рідною мовою, співати їм українські пісні, ми зрозуміли, що 
знаходимося на правильному шляху. Улюбленими стали в гімназії свята 
з участю батьків, а саме «Зустріч весни», «Святий Миколай», «Різдвяні 
посиденьки», «Свято Покрови», «Посвята в гімназисти», «День матері» 
тощо. Ми розуміємо, що Українською школою–родиною може стати 
лише сучасна школа на основі українознавства, що охоплює традиції 
народу, цінності нації, проблеми науки. В гімназії з 1 до 11 класу 
читають курс українознавства. 

Сучасні умови, у яких перебуває українська сім’я за кордоном 
характеризуються низьким соціальним статусом, проблемами виживання 
своєї рідної мови, розвитку культури, освіти, що негативно впливає на 
психологічний стан особистості і не дає можливості повноцінного 
національного виховання дітей. Тому гімназія–родина це насамперед 
тісний зв’язок із сім’єю. 

Батьки не тільки приходять на збори, вони відвідують курси 
української мови, батьківський університет, уроки. Вони – друзі, 
вихователі, артисти, активні учасники всіх напрямків діяльності гімназії. 

Важливою є моральна, фінансова підтримка гімназії з боку батьків. 
Вони дбають про її престиж, бо це – гімназія їхніх дітей, дбають про 
авторитет гімназії та її матеріальне становище. 

Багато зроблено корисного, цікавого, яскравого у великій справі 
національного виховання молодих українців за кордоном. В той же час 
ми вважаємо, що перебуваємо тільки на початку довгого шляху 
натхнення, творення української душі, відродження культури, плекання 
української мови. 

Молодий колектив гімназії перебуває в активних пошуках концепцій, 
програм, робить спроби конструювати навчально-виховний процес 
української школи. Ми розуміємо, що потрібно посилювати виховну 
роботу серед учнів на основі етнопедагогіки, потрібно включати в 
роботу гімназії народні традиції, звичаї, обряди, національну культуру, 
духовність. 

У гімназії проводимо родині свята, створюємо колективи української 
пісні, слова. До виховання дітей на українознавчих засадах залучаються 
батьки. 

Ознайомившись із концептуальними засадами української школи – 
родини, розробленою групою науковців Інституту українознавства (м. 
Київ), ми зрозуміли, що в основу діяльності колективу гімназії потрібно 
включити основні напрямки даної концепції. 

Ми вважаємо, що саме повернення до української родинної 
етнопедагогіки, до відродження традиційного статусу української 
родини з її непорушними авторитетами, любов’ю до дітей і відданістю 
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святому обов’язку їх виховання, повагою до батьків, створення 
об’єднання гімназистів, батьків, педагогів, громадськості є надзвичайно 
важливою справою в складному процесі ефективного навчання та 
виховання в українській школі за кордоном. 

Українське національне виховання розбудовується, відроджується на 
основі етнонаціональних цінностей, продовжує розвиток в освітніх ідеях 
вітчизняних і зарубіжних мислителів минулого і теперішнього, на 
засадах толерантного ставлення до представників різних 
національностей. 

Триває процес пошуку досягнень різних систем навчання і 
виховання, активного осмислення досвіду Придністров’я, України, 
інших країн і використання його в діяльності гімназії. 
 
 
 

Лучканин С.М. (Київ) 
 

ІВАН СЕМЕНЮК – УКРАЇНЕЦЬ  
З МАРАМОРОЩИНИ, ВИЗНАЧНИЙ  
ОРГАНІЗАТОР УКРАЇНОЗНАВЧИХ  
СТУДІЙ В УНІВЕРСИТЕТІ МІСТА  

КЛУЖ-НАПОКА (РУМУНІЯ) 
 

Статтю присвячено видатному українцеві з Мараморощини 
(Румунія) Іванові Семенюку з нагоди його 75-річчя, який став одним із 
організаторів відкриття спеціальності “Українська мова і література” 
на філологічному факультеті Клузького університету імені Бабеша-
Боляй (Румунія), у якому викладав курси з загальної філософії, а зараз – 
історію української культури та історію української літератури. 
Йдеться про навчальні плани спеціальності “Українська мова і 
література” в Клузькому університеті, подвижницьку громадську 
діяльність Івана Семенюка як віце-президента Товариства “Румунія-
Україна”, заснованого в Клуж-Напоці 1995 р., яке активно сприяє 
румуно-українському культурному взаємозбагаченню. 

 
Становлення і розвиток Української незалежної держави зумовили 

зростання інтересу до української діаспори, соціальне і культурне життя 
якої стало предметом особливої уваги як державних і громадських 
інституцій України, зокрема, Української Всесвітньої Координаційної 
Ради (життя і проблеми світового українства нещодавно активно 
обговорювалися на IV Всесвітньому форумі українців, що відбувся в 
Києві 18-20 серпня 2006 року з нагоди 15-ї річниці проголошення 
незалежності України), так і наукових студій, особливо фахівцями 
Науково-дослідного інституту українознавства Міністерства освіти і 
науки України. Вважаємо, що опис становлення і розвитку 
українознавчих студій у таких важливих історико-культурних регіонах 
Румунії як Трансільванія (центр – місто Клуж-Напока) та Марамуреш 
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(центр – мальовниче місто Бая Маре) є важливим науковим та 
практичним завданням такого концентру українознавства як 
“Українознавчі центри”. Тим більше, що про сучасну україністику в 
Румунії, на жаль, відомо мало, до того ж відомості про неї обмежуються 
переважно Бухарестом та Сучавою. Два роки тому на конференції 
“Соціально-економічні, політичні та етнонаціональні чинники буття 
народу в системі українознавства. ХІІІ щорічна Міжнародна науково-
практична конференція, 21-22 жовтня 2004 р.” ми частково торкнулися 
даної проблеми1, висвітлити яку зараз слід ширше, зокрема, більше 
уваги заслуговує наукова й просвітницько-організаційна діяльність 
фундатора українознавства в місті Клуж-Напока Івана Семенюка, який 2 
травня 2007 р. відзначатиме 75-річний ювілей. Метою нашої статті є 
всебічний опис життєвого й наукового шляху видатного українця 
Румунії, професора Клузького університету та Політехнічного інституту 
Івана Семенюка, організація ним українознавчих студій у Клужі та в 
Мараморощині, товариства “Румунія-Україна”, культурних заходів з 
румуно-українського літературно-мистецького єднання. 

Давнє румунське місто Клуж-Напока бере свої початки з ІІ ст. н.е., 
коли римський імператор Траян після двох переможних воєн з 
войовничими даками приєднав землі сучасної Трансільванії до Римської 
імперії, створивши провінцію Дакія. Під назвою Клуж місто вперше 
фіксується 1275 р., а 12 травня 1581 р. у ньому засновано 
університетський коледж з трьома факультетами – теологічним, 
філософським і юридичним. Румунський університет було відкрито 3 
листопада 1919 р., після возз’єднання Трансільванії з Румунією 1 грудня 
1918 р. (“Велике возз’єднання”, “Marea Unire”, нині в Румунії 1 грудня 
щороку відзначають як національне свято), до 1948 р. він називався 
іменем короля Фердінанда, а після насильницької ліквідації монархії в 
Румунії 30 грудня 1947 р. отримав назву імені визначного румунського 
математика Віктора Бабеша. В той же час у Клужі існував і угорський 
університет ім. Яноша Боляй. У першій половині 1959 р. у рамках 
початку проведення політики “націонал-комунізму” тодішній партійний 
керманич Румунії Георге Георгіу-Деж (був лідером румунських 
комуністів у 1945-1965 рр.) об’єднав два університети – румунський і 
угорський – в один, що отримав назву імені цих двох визначних учених. 
Зараз у складі Клузького університету імені Бабеша-Боляй функціонує 
18 факультетів, серед яких філологічний факультет (facultatea de litere), 
де з 1999 р. як перша спеціальність вивчається й українська мова та 
література. Мені особливо приємно писати про розвиток українських 
студій у Клужі та й про їхнього фундатора – Івана Семенюка ще й тому, 
що протягом березня-травня 2003 р. мені пощастило побувати на 
стажуванні на філологічному факультеті Клузького університету імені 
Бабеша-Боляй, відвідати його і в 2004-2006 рр., що дало можливість 

                                           
1 Лучканин С.М. Українські студії в університеті імені Бабеша-Боляй міста Клуж-

Напока (Румунія) // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту 
українознавства. – К., 2005. – Т. VI. – C. 427-431.     
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ґрунтовно ознайомитися з українською філологією в цьому 
старовинному мальовничому румунському місті й детально 
поспілкуватися з організатором українознавства в Клузькому 
університеті ім. Бабеша-Боляй доктором філософії, професором Іваном 
Семенюком. 

Клуж-Напока (так офіційно називається місто з 1974 р.) 
розташований у центрі історичної провінції Трансільванія, до якої 
входить і Мараморощина (Північно-Західна Румунія), де здавна 
проживала значна українська національна меншина. Саме в 
марамороському селі Верхня Рівна (першу історичну згадку про це село 
датують 1359 р.) народився 2 травня 1932 р. Іван Семенюк. Культурно-
освітній рівень українських сіл лівобережної Тиси (Мараморощини) до 
закінчення Другої світової війни 1939-1945 рр. влучно охарактеризував 
журналіст з Чернівців Д. Квітка, який відвідав Мараморощину 1934 р. У 
„Літописі сіл Мараморощини” О. Бевка цитує наступні слова щодо 
враження, яке справило на Д. Квітку відвідання українських сіл: „У 
Кручунові з нами говорили осібним марамороським діялектом... 
Сьогодні на Мараморощині зі свічков у руках не найдеш української 
книжки... Тому вони читають дуже тяжко українське писемне слово, бо 
не розуміють мови... Коло кожної української греко-католицької церкви 
є й професіональна школа. В школі священик або даскил можуть учити 
дітей українського письма... “Українська школа” мусить сказати своє 
слово... На Мараморощині ще темна ніч. Там мусить засвітити наше 
світло...”1 Становлення українського освітньо-культурного життя на 
Мараморощині почалося після визволення цього краю бійцями 
Четвертого українського фронту в жовтні 1944 р. “Друга світова війна 
ще не закінчилася, як українці Мараморощини були охоплені загальним 
історичним процесом оновлення та розвитку, – зазначає в одній зі статей 
Іван Семенюк. – До того вони жили в цьому просторі впродовж багатьох 
віків майже в повній ізоляції та відсталості лише на основі своїх 
культурних традицій і звичаїв. Початок історичних змін та модернізації 
суспільного й особистого життя українців цього регіону було 
безпосередньо пов’язане із заснуванням Українського ліцею в Сігеті 
(сучасне румунське місто Сігету-Мармацієй на кордоні з Україною – 
С.Л.) 1945 р. і кількома роками пізніше – Українського педучилища”2. 
Саме в українському ліцеї міста Сігета навчався Іван Семенюк протягом 
1947-1952 рр., ставши студентом другого випуску. Слід зазначити, що 
історії Сігетського ліцею та української школи в Мараморощині загалом 
Іван Семенюк присвятив окреме дослідження “Українська школа в повіті 
Марамуреш (Румунія) у другій половині ХХ ст.”, що незабаром буде 
опублікована в матеріалах Міжнародної наукової конференції, 

                                           
1 Історія Гуцульщини. Том V, розділ ІІ. Літопис сіл Мараморощини. Олекса Бевка. – 

Львів: Логос, 2000. – С. 245. 
2 Семенюк І. “Рідне слово” – новий крок на шляху самоутвердження української 

інтелігенції Мараморощини // Рідне слово. Видання Культурного Товариства “Румунія-
Україна”. – 2004. – Число 1. – С. 1. 
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присвяченої 75-річчю з дня народження визначного українського 
вченого, доктора філологічних наук, заслуженого професора Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка, Почесного члена 
Академії наук Республіки Молдова, доктора honoris causa Клузького 
університету ім. Бабеша-Боляй Станіслава Володимировича 
Семчинського (1931-1999), у якій узяв участь і Іван Семенюк разом з 
кількома своїми колегами з Клужу. Цікаво, що в цьому самому місті 
Сігету-Мармацієй з другої половини 1940-х рр. протягом майже 
двадцяти років існувала сумновідома політична в’язниця, де перебували 
визначні політичні і військові діячі міжвоєнної Румунії, зокрема, Юліу 
Маніу, прем’єр-міністр Румунії у 1930-х рр., один із лідерів 
демократичної опозиції фашистському режиму Йона Антонеску в 1940-
1944 рр. Зараз у цьому місці за сприяння відомої румунської поетеси-
дисидентки Ани Бландіани організовано Музей історії жертв політичних 
репресій та Опору. Як згадує Іван Семенюк, люди здогадувалися в 1950-
х рр. про існування в’язниці, однак не відали про її політичний характер.  

У 1950-1960-х рр. велика кількість етнічних українців (і не лише) з 
країн соціалістичної співдружності навчалися у вишах колишнього 
Радянського Союзу, що, слід визнати, прилучало їх і до національної 
культури, високої фундаментальної науки, хай і з ухилом у марксизм-
ленінізм. Так, у другій половині 1950-х рр. у Київському університеті 
імені Тараса Шевченка навчався Стеліан Груя-Яцентюк, що став 
відомим перекладачем української літератури румунською мовою1, 
упорядкував антологію з філософською назвою “Непідозрюваний вірш з-
під тіні Місяця” (аварська, балкарська, білоруська, естонська, 
грузинська, єврейська, калмицька, латиська, литовська, татарська, 
українська поезія), що побачила світ 1993 р. у бухарестському 
видавництві “Minerva” у популярній серії “Бібліотека для всіх” (цією 
книгою він намагався вивести з-під “тіні Місяця” – російської літератури 
– літератури інших народів колишнього Радянського Союзу, що за 
кордоном тривалий час асоціювався лише з Росією та російською 
культурою). Тому не дивно, що протягом 1952-1957 рр. Іван Семенюк 
навчався на філософському факультеті тоді Ленінградського державного 
університету імені А.О.Жданова, де особливо захопився німецькою 
класичною філософією, логікою, філософським аналізом науки. Про 
незабутній Санкт-Петербург (Ленінград) Іван Семенюк згадує й дотепер, 
зокрема, про Шевченківський Петербург – Академію мистецтв, Літній 
сад тощо.  

Після успішного завершення навчання 1957 р. подальша наукова й 
викладацька діяльність Івана Семенюка пов’язана з Клузьким 
університетом імені Бабеша-Боляй: 1957-1958 – стажист на кафедрі 
діалектичного й історичного матеріалізму, 1958-1963 – асистент цієї 
кафедри, з 1963 р. – лектор (приблизно відповідає посадам старшого 

                                           
1 Nebănuitul vers din umbra lunii. Poezii din Ucraina… / Traducere de Stelian Gruia. – 

Bucureşti: Minerva, 1993. 
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викладача і доцента). 1975 р. учений блискуче захищає докторську 
дисертацію про філософію науки (логіка й методологія науки): “Наукове 
пізнання і філософський конвенціоналізм”. У сучасній філософській 
літературі зазначається, що “підвищення ролі науки в суспільстві, 
зростання її соціального престижу ставить високі вимоги до знань про 
науку. В сучасних умовах ці вимоги стрімко зростають, стимулюючи 
поглиблення досліджень сфери науки в більш повному обсязі, в єдності 
всіх її сторін”1. Протягом 1960-1980-х рр. Іван Семенюк активно працює 
над такими філософськими проблемами як методологічні аспекти 
міждисциплінарних досліджень, теорія пізнання, свобода творчості, 
мова, мислення і свідомість та ін. З 1980 р. він викладав філософію в 
Політехнічному інституті Клужа, де 1990 р. після проведеного конкурсу 
отримав вчене звання професора. Іван Семенюк – співавтор 
фундаментальних підручників із філософії (у складі кафедри філософії 
Клузького університету, 1980, розділи “Соціальний детермінізм і 
людська свобода” та “Сенсорно-раціональне й емпірико-теоретичне в 
процесі пізнання”; 1993, підручник “Курс загальної філософії” кафедри 
філософії Політехнічного інституту, де вчений був автором наступних 
розділів: “1. Система і структура, структуралізм. 2. Інформація, психіка, 
свідомість. 3. Що таке пізнання? 4. Сенсорно-раціональне й емпірико-
теоретичне в процесі пізнання”. Його перу також належить чимало 
ґрунтовних статей з різних аспектів філософського знання, читання 
лекції з філософії переважно на природничих факультетах університету 
та політехніки, а також лекцій з логіки, методології науки, теорії 
пізнання. У своїх філософських дослідженнях Іван Семенюк 
використовував і праці тодішніх радянських філософів, зокрема й 
українських – В.Г.Табачковського, В.І.Шинкарука, В.М.Нічик та ін.   

Чому ми так багато зупиняємося на філософських дослідженнях Івана 
Семенюка? Як відомо, у часи правління Ніколає Чаушеску (1965-1989) й 
офіційної доктрини румунського “націонал-комунізму” (Чаушеску 
рішуче засудив вступ військ СРСР, ПНР, НДР, УНР і НРБ до 
Чехословаччини у серпні 1968 р.) діяльність національних меншин 
Румунії утискувалася, не оминула ця доля й етнічних українців, коли 
Український ліцей у Сігеті було закрито (1965 р.), а викладання 
української філології в Бухарестському університеті (почалося 1952 р.), 
яке хоча й не припинялося, набуло дещо елітарного характеру. Через те 
протягом 1960-1980-х рр. Іван Семенюк займався переважно 
дослідженнями з філософії, хоча не забував і про українознавчий аспект. 

Нові умови розвитку для української діаспори (як і для інших 
національних меншин – угорської, німецької, єврейської та ін.) у Румунії 
з’явилися після Грудневої революції 1989 р., яка зняла обмеження для 
розвитку мов і культур національних спільнот Румунії, 1997 р. знову 
було відновлено Український ліцей у місті Сігету-Мармацієй, в 

                                           
1 Філософія: Навч. посіб. / Л.В.Губернський, І.Ф.Надольний, В.П.Андрущенко та ін.; за 

ред. І.Ф.Надольного. – 3-тє вид. – К.: Вікар, 2002. – С. 464. 
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урочистому відкритті якого взяв участь тодішній Президент Румунії 
Еміл Константінеску. Пережила справжній розквіт Українська 
православна церква на Мараморощині, помітного імпульсу для розвитку 
отримала й тамтешня Українська греко-католицька церква. Слід 
зазначити, що поряд із національним пробудженням постали й негативні 
чинники, пов’язані з економічними труднощами, які так само переживає 
економіка Румунії перехідного періоду (як і українська економіка). 
Відділення україністики Бухарестського університету, попри свою 
потужну наукову традицію, не могло задовольняти всі потреби 
української національної меншини Румунії, а особливо вихідців із сіл 
далекої Мараморощини (Верхня Рівна, Кривий, Поєнілє де суб Мунте 
тощо)1, яким уже й до Бухареста діставатися стало дещо проблематично 
через дорожнечу залізничного сполучення в Румунії. У цих умовах для 
можливості вивчення рідної мови представниками, передусім, 
українського населення Мараморощини (а також і Сучавського повіту) 
з’явилася нагальна потреба заснування відділення української мови й 
літератури в давньому славетному Клузькому університеті ім.. Бабеша-
Боляй, що й було здійснене за сприяння ректорату університету 
(А.Марга, відомий румунський учений, політик, у складі делегації 
Румунії на чолі з тодішнім Президентом Румунії Емілем Константинеску 
відвідав Україну з офіційним дружнім візитом у травні 1999 р.), та, 
передусім, завдяки справді титанічним зусиллям С.В.Семчинського, 
який за два місяці до свого відходу у вічність на запрошення Еміля 
Константінеску здійснив візит до Румунії й узяв участь у відкритті 
кафедри україністики університету міста Клужа. Варто також 
відзначити, що поява українських студій в університеті міста Клуж-
Напока стала можливою і завдяки подвижницькій діяльності Івана 
Семенюка, який 1995 р. разом з професором кафедри слов’янської 
філології Онуфріє Вінцелером (відкриємо таємницю – зараз 
розглядається питання про присвоєння доктору Онуфріє Вінцелеру 
почесного звання doctor honoris causa Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка) заснував у Клужі Товариство 
“Румунія-Україна”, ставши його віце-президентом (Товариство очолює 
доктор Онуфріє Вінцелер). Іван Семенюк і зараз продовжує докладати 
чимало сил і зусиль для забезпечення функціонування і Товариства 
“Румунія-Україна”, і цього відділення. Доречно зауважити, що в Києві 
ще з 1952 р. існує Товариство “Україна-Румунія”, яким тривалий час 
керував С.В.Семчинський (а до нього – видатні українські композитори 
Костянтин Данькевич (1905-1984), автор славнозвісної опери “Богдан 
Хмельницький” та Юлій Мейтус; у СРСР Товариство радянсько-

                                           
1 Про румуно-українську інтерференцію в топоніміці Марамурешу див. ґрунтовну 

монографію професора кафедри слов’янської філології Клузького університету імені 
Бабеша-Боляй та кафедри румунської мови Північного університету міста Бая Маре 
Штефана Вішована “Interferenţe româno-ucrainene în toponimia Maramureşului” (Baia Mare: 
Editura Umbria, 2001. – 230 p.). Також його праця: Vişovan Ştefan. Monografia toponimică a 
Văii Izei. – Cluj-Napoca: Editura Mega, Editura Argonaut, 2005. – 414 p.  
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румунської дружби деякий час очолював визначний літературознавець 
Іраклій Лаурсабович Андроніков, автор чудової передмови до видання 
поезій класика румунської літератури Міхая Емінеску (1850-1889) 
російською мовою (Москва, 1968) та нарису “Джордже Енеску” про 
найвизначнішого румунського композитора, опублікованого у виданні 
“Ираклий Андроников. К музыке (1985)”), а зараз ним кермує визначний 
український письменник, перекладач із румунської Михайло Ткач. 

Отже, з вересня 1999 р. на філологічному факультеті Клузького 
університету ім. Бабеша-Боляй у межах кафедри слов’янської філології 
(на той час завідувач кафедри – професор Маріус Орос, визначний 
румунський славіст, який усіляко сприяв україністиці в Румунії; з 
жовтня 2005 р. кафедру очолює доктор філології, відомий румунський 
русист і славіст Санда Місірянцу) існує й відділення української мови та 
літератури, на яке щорічно набирають на основі бюджету до 10 
студентів (конкретна їх кількість коливається від 7 до 10). Українську 
мову й літературу студенти вивчають як перший фах, як другу 
спеціальність вони опановують румунську або іноземну (переважно 
англійську) філологію. Практично всі студенти українського відділення 
(підкреслимо ще раз, що набір, починаючи з 1999 р., відбувається на цю 
спеціальність щороку) є представниками української національної 
меншини з Мараморощини, переважно з сіл із численним українським 
населенням. Термін навчання – чотири роки (так скрізь на філологічному 
факультеті Клузького університету), протягом цього часу студентам 
читаються як обов’язкові, так і дисципліни вільного вибору. 
Обов’язковими предметами для студентів українського відділення є 
наступні (тут і надалі ми використовуємо навчальний план спеціальності 
“Українська мова і література” філологічного факультету Клузького 
університету ім. Бабеша-Боляй, люб’язно наданий нам проф. Іваном 
Семенюком): перший курс, семестр перший: “Вступ до мовознавства”, 
“Прикладна інформатика”, “Сучасна українська літературна мова. 
Фонетика”, “Практичний курс сучасної української розмовної 
літературної мови”, “Українська культура і цивілізація” (щось на зразок 
лінгвокраїнознавства України), “Палеографія і старослов’янська мова”, 
“Давня українська література”; перший курс, семестр другий: “Теорія 
літератури”, “Сучасна українська літературна мова. Лексика і 
фразеологія”, “Практичний курс сучасної української розмовної 
літературної мови”, “Палеографія і старослов’янська мова” 
(продовження дисципліни), “Давня українська література”; другий курс, 
семестр перший: “Порівняльна література (антична)” (на зразок нашої 
“Історії зарубіжної літератури”, тільки в більшому компаративному 
плані), “Сучасна українська літературна мова. Морфологія”, 
“Практичний курс сучасної української розмовної літературної мови”, 
“Практичний курс перекладу”, “Історія української літератури першої 
половини ХІХ ст.”; другий курс, семестр другий: “Загальне 
мовознавство”, “Порівняльна література. Література епохи середніх віків 
і Відродження”, “Сучасна українська літературна мова. Морфологія”, 
“Практичний курс сучасної української розмовної літературної мови”, 
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“Практичний курс перекладу”, “Українська література другої половини 
ХІХ ст.”; третій курс, семестр перший: “Сучасна українська 
літературна мова. Синтаксис”, “Практичний синтаксис сучасної 
української мови”, “Практичний курс перекладу”, “Українська 
література початку ХХ ст.”; третій курс, семестр другий: “Порівняльна 
література (європейська література ХVII-XIX ст.)”, “Сучасна українська 
літературна мова. Синтаксис”, “Історія української мови”, “Практична 
стилістика української мови”, “Українська література 1920-1930-х рр.”; 
четвертий курс, семестр перший: “Порівняльна література ХХ ст.”, 
“Естетика (антична естетика)”, “Порівняльна граматика слов’янських 
мов”, “Практичний курс розмовної української мови”, “Українська 
література другої половини ХХ ст.”; четвертий курс, семестр другий: 
“Естетика (нова й новітня естетика)”, “Порівняльна граматика 
слов’янських мов”, “Практична граматика української мови”, “Сучасна 
українська література”. Серед дисциплін вільного вибору студента є 
такі: другий курс (перший і другий семестри): “Ономастика”, “Загальна й 
експериментальна фонетика”, “Латинська мова”1; третій курс: 
“Контрастивна лінгвістика”, “Теорія тексту”, один зі спецкурсів з мови 
або літератури (їх назви варіюються), “Прикладна стилістика”; 
четвертий курс: “Семіотика”, “Сучасна риторика”, “Теоретичне 
мовознавство”, “Мовні контакти”, “Дисидентська література”, 
“Східнослов’яно-східнороманські мовні контакти”. Завершується 
навчальний процес написанням студентами дипломної роботи, при 
цьому відзначимо, що серед тем студентських дипломних робіт 
переважають дослідження, присвячені звичаям і традиціям українського 
населення Мараморощини (як-от “Весільний обряд українського 
населення Мараморощини”, “Церковні традиції українського населення 
Мараморощини”, “Особливості говірок українських сіл 
Мараморощини”, “Старослов’янізми в українському мовленні селян 
Мараморощини”, “Румунізми в українському мовленні Мараморощини” 
і под.) Ще раз підкреслимо, що, окрім вищезазначених дисциплін, 
студенти-україністи вивчають і другу мову та літературу. 

До викладання української мови і літератури в Клузькому 
університеті залучаються й викладачі з вишів України. Так, з 2003 р. й 
до цього часу в Клужі працює доцент кафедри української мови 
Ужгородського національного університету Михайло Кондор, а в 
2003/2004 навч. році протягом місяця курс історії української літератури 
викладала кандидат філологічних наук, доцент Чернівецького 
національного університету ім. Юрія Федьковича Світлана Дмитрівна 
Кирилюк, автор цінної монографії про Ольгу Кобилянську – “Ольга 
Кобилянська і світові літератури”. 

Культурному Товариству “Румунія-Україна” вдалося 2004-2006 рр. 
видати кілька примірників газети “Рідне слово”, завдяки зусиллям Івана 

                                           
1 Латинську мову обов’язково вивчають у ліцеях Румунії протягом 2-4-х років, через те 

в румунських вишах ця дисципліна є факультативною. 
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Семенюка (якому та його милій дружині Марії я висловлюю щиру 
вдячність за надану допомогу під час мого стажування, а також 
неодноразових відвідин Клужа) щопонеділка існує 15-хвилинна 
радіопрограма українською мовою на радіо Клуж-Напока. Студенти 
українського відділення проводять вечори, присвячені творчості 
класиків української і румунської літератур, сприяють румуно-
українському культурному єднанню, популяризуючи представників 
українського красного письменства румунською, а геніїв румунської 
літератури – українською мовою. Час від часу відбуваються наукові 
конференції, особлива увага, безумовно, звернута на творчість 
українських письменників, що народилися в Румунії, передусім, на 
Ольгу Кобилянську. До речі, говорячи про дослідження творчості Ольги 
Юліанівни Кобилянської літературознавцями Румунії і про переклади її 
творів (передусім, “Землі”) румунською мовою слід відразу наголосити, 
що популярність письменниці, яка “зійшла з Карпатських вершин на 
буковинські доли” (Ф.П.Погребенник) у Румунії зумовлюється як 
органічним поєднанням в її творах різночасових культурних пластів, 
великих надбань зарубіжних літератур і національної культурної 
традиції, так і, передусім, тим, що коріння письменниці – у румунській 
частині Карпат (“в глибині гір Карпатських”), де в невеличкому містечку 
Гура-Гуморулуй (вперше документально згадане 26 лютого 1490 р. в 
одному з актів господарської канцелярії Штефана Великого – 
визначного правителя Молдови 1457-1504 рр.), серед чарівної природи 
(навколо справжній “міоритичний пейзаж” – від назви однієї з 
найвідоміших румунських народних балад “Mioriţa”, – що формує 
етносвітогляд та етнопсихологію, що сягають легендарно-міфологічних 
епох) побачила світ майбутня письменниця. У своїй “Автобіографії” 
(1903) вона зазначала: “Прекрасна і сильна, дико-романтична природа 
моєї батьківщини стала яким-то світом моїм, котрий голубив і годував 
заразом голодну душу мою”1. Румунський учений-біограф (з української 
національної меншини Румунії) Ольги Кобилянської Микола Чередарик 
зазначав, що “будинок, у якому народилась письменниця, чи місце, де 
він стояв, до сьогодні не уточнені... Як свідчать акти Сучавського 
державного архіву, вона побачила світ у будинку № 129, що знаходився 
наприкінці головної вулиці містечка. До 1961 р. ця вулиця називалася 
Mănăstirea Humorului (уточнимо, що тепер їй повернуто історичну назву 
– С.Л.)”2. Саме “румунські коріння” О.Кобилянської, перебування 
письменниці в румунському оточенні, яке позначилося на її творах 
(таких як “Земля”, “Вовчиця”, “За готар” та ін., переважно на сільську 
тематику) вкрапленнями лексики румунського походження, що відома 
переважно й покутсько-буковинським говіркам галицько-буковинської 
групи говорів південно-західного наріччя сучасної української мови, 
найбільше й привертають увагу студентів-україністів Клузького 

                                           
1 Кобилянська О. Твори в 3-х т. – К., 1956. – Т. 3 (1911-1941). – С. 548. 
2 Чередарик М. Доповнення біографії // Літературна Україна. – 1963. – 26 листопада. – 

С. 3. 
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університету, які разом із викладачами організували 12 грудня 2003 р. 
науковий симпозіум, присвячений 140-річчю з дня народження 
“буковинської орлиці”. Ця подія пройшла в надзвичайно теплій 
атмосфері, студенти згадували моменти з життя письменниці, 
декламували вірші, написані на її честь, співали українські й румунські 
народні пісні. А 14 листопада 2003 р. у рідному місті Ольги 
Кобилянської – Гура Гуморулуй – було урочисто відкрито погруддя 
письменниці (скульптор – митець зі Львова Р.Романович, архітектор 
В.Ткач), що справді стало виявом любові й шани румунського народу до 
українського народу. 11 серпня 2004 р. авторові цих рядків пощастило 
побувати в цьому містечку й сфотографуватися біля погруддя славетної 
письменниці. Також додамо, що в мальовничому бухарестському парку 
Херестреу є погруддя Тараса Шевченка, а в місті Галац на Дунаї – 
пам’ятник Іванові Мазепі, нещодавно відкритий, де, за переказами, 
гетьмана було й поховано. Про цю могилу зберігся спогад Миколи 
Садовського.  

Серед проблем, що стоять перед відділенням україністики Клузького 
університету, хотілося б назвати катастрофічну нестачу навчальних 
посібників, майже цілковиту відсутність нової літератури (хоча й 
С.В.Семчинський посприяв становленню бібліотечної бази відділення, 
однак її не вистачає), обмеженість зв’язків з Україною (через економічні 
труднації), майже цілковиту відсутність періодичної преси з України. 
Однак хочеться вірити, що відділення української мови й літератури 
філологічного факультету Клузького університету ім. Бабеша-Боляй 
попри всі складнощі й негаразди займає гідне місце в поширенні і 
розвитку української школи, церкви та культури в Румунії, сприяє 
зближенню і взаєморозумінню українського й румунського народів, 
їхньому духовному єднанню на основі життєдайності правдивого 
рідного слова. 

2 травня 2007 р. Іванові Семенюку виповнюється 75 років. І в такому 
вже поважному віці вчений-педагог продовжує активно працювати для 
розвою українознавства в Румунії, україно-румунському культурному 
єднанню, читає фахові лекції з історії української культури й історії 
української літератури студентам-україністам філологічного факультету 
Клузького університету ім. Бабеша-Боляй. Одна з останніх наукових 
розвідок вельмишановного професора – “Ідея національної і державної 
незалежності в українській культурі в другій половині ХІХ ст.”1, у якій 
висвітлено тернистий шлях становлення й розвитку української 
національної ідеї, починаючи від часів Визвольної війни під проводом 
Богдана Хмельницького й закінчуючи етапом формування українських 
політичних партій на початку ХХ ст. Ця стаття, написана румунською 
мовою й опублікована в загальному збірнику “Політичні прагнення 
центрально- й східноєвропейських народів у ХІХ столітті”, чи не вперше 

                                           
1 Semeniuc Ioan. Ideea libertăţii naţionale şi statale în cultura ucraineană în a doua jumătate a 

secolului al XIX-lea // Opţiuni politice la popoarele central-est europene în secolul al XIX-lea. 
Studii. Coordonator Teodor Pavel. – Cluj-Napoca& Argonaut, 2006. – P. 167-182.  
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знайомить румунського читача з політичною історією України другої 
половини XVII – початку ХХ ст. Користуючись чудовою нагодою, 
висловлюємо щире вітання Іванові Семенюку – визначному 
румунському філософу, подвижникові румуно-українського культурного 
єднання. З роси і води Вам, наш славетний ювіляре! Ad multos annos!  

Висновком даної статті є впевненість, що започатковані Іваном 
Семенюком українознавчі студії в Клузькому університеті ім. Бабеша-
Боляй сприятимуть подальшим румуно-українським літературно-
мистецьким зв’язкам, знайомитимуть румунське суспільство з минулим і 
сучасним українського народу, стимулюватимуть дослідження 
матеріальної і духовної культури української діаспори в Румунії, 
зокрема в Мараморощині, “живому музеї” (як образно висловився 
відомий сучасний румунський поет і журналіст з Мараморощини Георге 
Пиржа) у центрі Європи.  
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