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В Укра ї ні ви рує но ва стра шил ка — еко но міч на кри за, яка охо пи ла нас зне наць ка. 
Во на ста ла на стіль ки по пу ляр ною, що по де ку ди зда єть ся — 

як би її вза га лі не іс ну ва ло, то на ші мож но влад ці зму ше ні бу ли б її ви га да ти та на неї, 
до ро гень ку, спи са ти всю свою без по рад ність і не спро мож ність 

да ти ла ду ані осві ті, ані кра ї ні.

Кри за кри зою, а шко лі не ма ко ли від во лі ка тись, бо тре ба на вча ти та ви хо ву ва ти ді то чок, 
ба жа но без ан ти кри зо вих за хо дів на кшталт на шої вла ди.

Кри за при хо дить і ухо дить, а на ша шко ла по при все фун к ці о нує, 
а по де ку ди й роз ви ва єть ся.

Не ма є мо жод но го на мі ру зу пи ня тись на міс ці й ми — ре дак ція ча со пи су. 
Ви не тіль ки вчас но одер жа ли остан ній но мер журналу за по пе ред ній рік, 

а й роз гор ну ли ще на зи мо вих ка ні ку лах но вий — за 2009-й.
При ди віть ся уваж но: жур нал змі нив ся — упев не ні, на кра ще.

Лю ди ну зу стрі ча ють по оде жи ні, а ви дан ня по об кла дин ці. 

На ша ав тор ка Юлія Пет рен ко з Ні жинсь кої шко ли мис тецтв 
на ді сла ла до ре дак ції свої тво ри. По глянь те на об кла дин ку — це во ни. 
Скіль ки в них іс тин ної, а не на ду ма ної та по каз ної лю бо ві до Укра ї ни, 

її куль тур ної та іс то рич ної спад щи ни, скіль ки щи рос ті, 
від кри тос ті й осо бис тіс но го став лен ня! 

І не кож ний здо га да єть ся, 
що зроб ле ні во ни із со ло но го тіс та, по фар бо ва но го та ла ко ва но го.

Зу стрі ча ють лю ди ну, роз гля да ю чи її ша ти, а ось про вод жа ють по уму. 
І жур нал має бу ти ро зум ним, вдум ли вим, уга мо ву ва ти моз ко вий го лод, 

тим біль ше, як що ви дан ня для су час ної ук ра їнсь кої пе да го гіч ної спільноти. 
То му ре дак ція ще з біль шою на по лег ли віс тю ви би рає ма те рі а ли 

для пуб лі ка ції, щоб за до воль ни ти не здо лан ну спра гу вчи те ля до сло ва, 
до слуш ної дум ки, ко рис ної прак тич ної по ра ди: 

як жи ти, як пра цю ва ти, як удос ко на лю ва тись...

Дякуємо за вірність суспільству, освіті, школі, учням і нашому з вами виданню — 
журналу «Відкритий урок: розробки, технології, досвід».

Щас ти вам на Но вий рік, на Різ д во Хрис то ве та про тя гом усьо го 2009-го!

Олег Іванов,
office@pld.org.ua



РАДА ПРОТИ ЗАКРИТТЯ 
СІЛЬСЬКИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

ВР Укра ї ни ре ко мен дує Ка бі не ту
Мі ніс т рів до ру чи ти міс це вим
органам ви ко нав чої вла ди та міс -

це во го са мо вря ду ван ня про ана лі зу ва ти
ситу а цію у фун к ці о ну ван ні за галь но ос віт ніх
на вчаль них за кла дів у сіль сь кій міс це вос ті
з ура ху ван ням про гно зо ва них де мо гра фіч -
них змін і вжи ти за хо дів із при зу пи нен ня
їх не об ґ рун то ва ної лік ві да ції.

Зок ре ма на род ні де пу та ти Укра ї ни
реко мен ду ють уря ду вжи ти не від клад них
за хо дів що до змі ни умов фі нан су ван ня
зазна че них на вчаль них за кла дів, а та кож
що до ор га ні зо ва но го під ве зен ня уч нів
до місць на вчан ня та про ана лі зу ва ти
хід виконан ня дер жав ної про гра ми
«Шкіль ний ав то бус».

До ку мен том до ру ча єть ся під го ту ва ти
змі ни до За ко ну «Про осві ту», яки ми ско ро -
ти ти мі ні маль ну кіль кість уч нів у сіль сь ких
шко лах із 5-ти до 3-х осіб.

Го ло ва Ко мі те ту ВР Укра ї ни з пи тань
на уки і осві ти В. По ло ха ло пе ре ко на ний,
що по ста но ва про впро вад жен ня мо ра то -
0рію на за крит тя за галь но ос віт ніх навчаль -
них за кла дів у сіль сь кій міс це вос ті спри я ти -
ме за без пе чен ню рів них мож ли вос тей для
здо бут тя се ред ньої осві ти грома дя на ми
Укра ї ни, а та кож уне мож ливить не га тив ні
со ці аль но-еко но міч ні наслід ки для се ла.

МІНІСТР СТВОРЮЄ У ВІДДІЛАХ ОСВІТИ
«ТЕЛЕФОНИ ДОВІРИ»

Остан нім ча сом у за со бах ма со вої
ін фор ма ції з’яви лись по ві дом лен ня
про за сто су ван ня пра ців ни ка ми

навчаль них за кла дів фі зич но го на силь ст ва
до не пов но літ ніх, що є гру бим по ру шен ням
прав ди ти ни та вчи тель сь кої ети ки. З ме -
тою по пе ред жен ня ви пад ків на силь ст ва

в на вчаль них за кла дах мі ністр осві ти
і науки Укра ї ни І. Ва кар чук до ру чив за без -
пе чи ти фун к ці о ну ван ня при управ лін нях
освіти і на уки об л дер жад мі ніс т ра цій
і рай(міськ)від ді лах осві ти «те ле фо нів
дові ри» для звер нень гро ма дян. Про це
йдеть ся в лис ті МОН Укра ї ни № 1/9-759
від 20.11.2008 ро ку.

Та кож І. Ва кар чук ви ма гає вжи ти за хо -
дів що до не до пу щен ня з бо ку пе да го гіч них
пра ців ни ків не так тов но го став лен ня до не -
пов но літ ніх, бай ду жос ті до їх проб лем, що
мо же спри чи ни ти фор му ван ня не га тив ної
дум ки про роль та ав то ри тет пе да го гіч них
пра ців ни ків у сус піль ст ві.

Як по ві дом ля лось ра ні ше, у жов т ні
цього ро ку Знам’янсь ка між рай он на про -
курату ра ви яви ла два фак ти за сто су ван ня
пра ців ни ка ми освіт ніх за кла дів фі зич но го
на силь ст ва до не пов но літ ніх.

ЗНАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ШКОЛЯРІВ
ПОГІРШУЮТЬСЯ

Укра ї на опи ни лась на 26-му
міс ці за рів нем ви вчен ня ма те -
мати ки та при род ни чих на ук

у загаль но ос віт ніх шко лах. За Укра ї ною
йдуть тіль ки Гру зія, аф ри кансь кі кра ї ни
та дер жа ви Персь кої за то ки. Та кі
результа ти до слід жен ня «Trends
International Mathematics and
Sciences Study» (TIMMS).

Як пе ре дає «Deutsche Welle», у пер шу
трій ку пе ре мож ців із ма те ма ти ки та при -
род ни чих на ук, за да ни ми «TIMMS», по тра -
пи ли Гон конг, Сін га пур і Тай вань. Чет вер те
та п’яте міс це по сі ли Япо нія та Ка зах стан.
Шос те міс це — Ро сія. Ні меч чи на зай ня ла
два над ця те міс це в рей тин гу.

«TIMMS» — впли во ва між на род на
експер ти за освіт ніх до сяг нень. До слід -
ження охоп лю ва ло 37 кра їн і сім ре гі о нів
сві ту, де екс пер ти пе ре ві ря ли знан ня

четверо клас ни ків із ма те ма ти ки та при род -
ни чих на ук.

ЯКЩО ПОБОРОТИ НЕМОЖЛИВО, 
МОЖНА ОЧОЛИТИ

Го ло ва ВР В. Лит вин ува жає, що
Укра ї на ра но чи піз но по вер неть ся
до тієї ек за ме на цій ної сис те ми

оціню ван ня знань, яка іс ну ва ла ра ні ше.
За сло ва ми спі ке ра, Укра ї на не по вин на
по вто рю ва ти по пе ред ніх по ми лок люд -
сько го ре гре су. «Увесь світ по чи нає від -
ходити від тес ту ван ня, а ми йо го тіль ки
вводи мо», — ска зав він і на га дав,
що зовніш нє тес ту ван ня за про вад жу ва лось
як на мір бороть би з ко руп цією у ви щих
навчаль них за кла дах. «Хо ча всі зна ють,
що ко руп цію по бо ро ти не мож ли во —
її мож на тіль ки очо ли ти».

При цьо му, на го ло сив він, не мож на
будь-який під хід в оці ню ван ні знань дово -
ди ти до аб сур ду. «Я пе ре ко на ний, що ми
по ко ло ти мось, а по тім по вер не мось до
старої сис те ми», — ска зав він.
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Як по ві дом ляє прес-служ ба Мін з д ра ву,
Н. Поль ка уточ ни ла, що на сьо год ні тіль ки
в 7 % ук ра їнсь ких шко ля рів спо сте рі га єть ся
за до віль ний фун к ці о наль ний стан ор га ніз -
му. За її сло ва ми, ви со кий рі вень фі зич ної
під го тов ки ма ють усьо го 9,3 % ді тей із хро -
ніч ни ми за хво рю ван ня ми й 40 % прак тич -
но здо ро вих ді тей. Во на та кож до пов ни ла,
що у фі зич но му роз вит ку шко ля рів спо сте -
рі га ють ся та кі не спри ят ли ві тен ден ції,
як ас те ні за ція (стан пси хо фі зі о ло гіч но го
висна жен ня), зни жен ня окруж нос ті груд ної
клі ти ни, змен шен ня жит тє вої єм нос ті ле ге -
нів, м’язо вої си ли.

На га да є мо, ра ні ше мі ністр охо ро ни
здо ров’я Укра ї ни В. Кня зе вич за явив, що
рі вень фі зич ної пра цез дат нос ті й адап та -
цій них мож ли вос тей ор га ніз му ди ти ни не
зав ж ди від по ві дає ді ючим нор ма ти вам фі -
зич ної під го тов ки на уро ках фіз куль ту ри:
тіль ки 30 % ді тей мо жуть ви ко на ти нор ма -
ти ви без ри зи ку для їхньо го здо ров’я.

У ШКОЛЯРІВ 
СВОЄ БАЧЕННЯ ДЕМОКРАТІЇ
Го лов ни ми ха рак те рис ти ка ми де -
мо кра тії 50 % ук ра їнсь ких стар шо -
клас ни ків ува жа ють сво бо ду сло ва,

дум ки та ре лі гії. Та кі ре зуль та ти со ці о ло гіч -
но го опи ту ван ня, про ве де но го Фон дом
«Де мо кра тич ні іні ці а ти ви». При цьо му до
най важ ли ві ших ха рак те рис тик де мо кра тії
во ни від но сять та кож сво бо ду за со бів ма -
со вої ін фор ма ції та про ве ден ня чес них,
спра вед ли вих ви бо рів (48 %). Се ред най -
більш зна чу щих ознак де мо кра тії стар шо -
клас ни ки та кож від зна чи ли бла го по луч чя,
еко но міч ний ріст (31 %), ви ко нан ня об ра -
ни ми по лі ти ка ми сво їх обі ця нок (29 %),
не за леж ність су до вої сис те ми, вер хо вен -
ство за ко ну (27 %), без пе ку для ро ди ни
(27 %).

Го лов ною пе ре шко дою для роз вит ку
де мо кра тії в Укра ї ні шко ля рі ба чать ко руп -
цію (48 %), без від по ві даль ність та его їзм

пред с тав ни ків вла ди (41 %) і по стій ні кон -
ф лік ти різ них га лу зей вла ди (34 %). Рі вень
де мо кра тії, на дум ку опи та них, у пер шу
чер гу за ле жить від цен т раль ної вла ди
(76 %), від са мих гро ма дян (63 %), по лі -
тич них лі де рів (62 %), по лі тич них пар тій
(54 %). Знач но мен шу від по ві даль ність за
рі вень де мо кра тії у кра ї ні шко ля рі пок ла -
да ють на міс це ві ор га ни вла ди (40 %), гро -
мадсь кі ор га ні за ції (27 %), за со би ма со вої
ін фор ма ції (26 %).

ПОКОЛІННЮ «GOOGLE» 
НЕ ПОТРІБНЕ ЗУБРІННЯ

За учу ва ти фак ти й циф ри — пус то -
по рож ня тра та ча су для шко ля рів,
оскіль ки вся ця ін фор ма ція вже на

від ста ні од но го клі ка ми шею від них. Існу -
ван ня «Google», «Ві кі пе дії» й он лайн-бі б -
ліо тек озна чає, що у шко лах тре ба по зба -
ви тись від та ких ста рих ме то дів, як зуб рін -
ня. Про це пи ше «The Times» із по си лан ням
на До на Теп скот та, ав то ра бес т се ле ра
«Вікіно мі ка» й за хис ни ка «по ко лін ня
мережі». На дум ку Д. Теп скот та, пра виль ні -
ше бу ло б учи ти ді тей мис ли ти твор чо, так,
щоб во ни мог ли ін тер пре ту ва ти та за сто со -
ву ва ти знан ня, до ступ ні в Інтер не ті. «Но ве
дже ре ло знань — не вчи те лі, а Інтер нет», —
ствер д жує він, спрос то ву ю чи всі об ви ну -
вачен ня в ан ти на у ко вос ті та ви хва лян ні
неуц т ва.

На дум ку до слід ни ка, мо ло де по ко лін -
ня у прин ци пі мис лить інак ше, ніж по ко лін -
ня їх ніх бать ків. На йо го по гляд, здат ність
ді тей пи са ти смс, од но час но по до ро жу ю чи
Інтер не том і слу ха ю чи MP3-пле єр, до по мо -
же їм роз ви ну ти на вич ки кри тич но го мис -
лен ня. «Утім, ці ре во лю цій ні по гля ди на -
вряд чи при па дуть до ду ші всім», — від -
значає ав тор стат ті. На дум ку бри тансь ко го
мі ніс тер ст ва осві ти, знан ня та ро зу мін ня
ли ше клю чо вих іс то рич них фак тів не до -
стат ньо для «фор му ван ня ши ро кої кар ти ни
й... кон цеп ту аль но го ро зу мін ня».
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НІКОЛАЄНКО РОЗПОВІВ 
ПРО КРИЗУ В ОСВІТІ

Сві то ва еко но міч на й фі нан со ва
кри за пе ре пле ла ся з кри зою де мо -
гра фіч ною та кри зою в управ лін ні

осві тою. Так ува жає екс-мі ністр осві ти і на -
уки, член Со ці а ліс тич ної пар тії Укра ї ни
С. Ні ко ла єн ко. Як по ві дом ляє прес-служ ба
СПУ, по лі тик про ін фор му вав, що «ма ють
міс це ви пад ки, ко ли ска со ву ють без оп лат -
не хар чу ван ня уч нів, від прав ля ють учи те лів
у від пус т ку, од но час но ре ко мен ду ю чи їм...
пра цю ва ти».

«Зав т ра у нас уза га лі не за ли шить ся
слю са рів, ма ля рів, пе ка рів. За ро ки не за -
леж нос ті в Укра ї ні за кри то та зни ще но
біль ше чо ти рьо х сот учи лищ. Тіль ки в Ки є ві
з 1991 по 2001 рік за кри то й лік ві до ва но
біль ше двад ця ти ПТУ, що при зве ло до гос -
т ро го кад ро во го го ло ду у сто ли ці», — за яв -
ляє С. Ні ко ла єн ко.

Він до дав: «Сьо год ні на міс цях б’ють на
спо лох: у ба га тьох ре гі о нах іс нує не стрим не
ба жан ня міс це вих чи нов ни ків по жи ви тись
ма те рі аль но-тех ніч ною ба зою та зем лею
ПТУ, що не при пус ти мо».

СТАРТУВАЛА РЕЄСТРАЦІЯ 
УЧАСНИКІВ ТЕСТУВАННЯ

Із 1 груд ня 2008 ро ку роз по ча лась
ре єс т ра ція ба жа ю чих взя ти участь
у зов ніш ньо му оці ню ван ні

навчаль них до сяг нень, що від бу деть ся
у трав ні-чер в ні 2009 ро ку. Для то го щоб
успіш но прой ти ре єс т ра цію, Укра їнсь кий
центр оці ню ван ня якос ті осві ти ре ко мен дує
прий ня ти рі шен ня про те, з яких пред ме тів
учас ник зов ніш ньо го тес ту ван ня ба жає
склас ти тес ти. Та ких пред ме тів не мо же бу -
ти біль ше п’яти зі спис ку: ук ра їнсь ка мо ва
та лі те ра ту ра (один тест, обов’яз ко вий),
ма те ма ти ка, фі зи ка, хі мія, біо ло гія, іс то рія
Укра ї ни, гео гра фія й іно зем ні мо ви (од на

на вибір — ан г лійсь ка, ні мець ка, фран цузь -
ка, іс пансь ка).

Для ви пус к ни ків 11-х (12-х) кла сів по -
точ но го на вчаль но го ро ку пун к ти ре єс т ра -
ції бу дуть ство ре ні в за кла дах осві ти, в
яких во ни на вча ють ся. Для уч нів, сту ден тів
про фе сій но-тех ніч них і ви щих на вчаль них
за кла дів, а та кож для гро ма дян, які за кін -
чи ли за кла ди осві ти в по пе ред ні ро ки,
ство ре ні єди ні пун к ти ре єс т ра ції.

Не об хід ні до ку мен ти (пас порт, атес -
тат), а та кож за пов не ний бланк за яви № 1
не об хід но осо бис то по да ти ре єс т ра то ру в
пун к ті ре єс т ра ції. Учас ник має пра во один
раз внес ти змі ни у свої ре єс т ра цій ні да ні
під час про ход жен ня ре єс т ра ції. 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 
НА ЗДАТНІСТЬ

До ціль ність за про вад жен ня тес ту
на здат ність до на вчан ня для абі ту -
рі єн тів ви щих на вчаль них за кла дів

у сис те мі зов ніш ньо го не за леж но го оці ню -

ван ня об го во рю ва ли на по стій но ді ю чо му
се мі на рі-на ра ді під го ло ву ван ням мі ніс т ра
осві ти і на уки І. Ва кар чу ка. У се мі на рі взя ли
участь фа хів ці МОН Укра ї ни, на уков ці,
пред с тав ни ки між на род них і гро мадсь ких
ор га ні за цій.

Учас ни ки на ра ди об го во ри ли шля хи
ефек тив ні шо го від бо ру сту ден тів до ВНЗ.
Для вдос ко на лен ня сис те ми зов ніш ньо го
не за леж но го оці ню ван ня та під ви щен ня
якос ті осві ти фа хів ці за про по ну ва ли роз -
роби ти тест на здат ність до на вчан ня, що
вже впро вад же но в ба га тьох кра ї нах сві ту.
Та ке тес ту ван ня до по мо же під ви щи ти про -
гнос тич ну ва лід ність (ті, хто от ри мав біль -
шу кіль кість ба лів— кра щі) та збіль ши ти
про зо рість всту пу до ВНЗ.

На дум ку мі ніс т ра, та кий тест спри я ти -
ме від крит тю но вих мож ли вос тей для на -
вчан ня, оскіль ки пе ред мі ніс тер ст вом сто -
їть за вдан ня по ліп ши ти віт чиз ня ну осві ту:
«Ми пра цю є мо на вдос ко на лен ня на вчан ня
і, від по від но, спіль но з сус піль ст вом уті лю -
ва ти ме мо ідею якіс ної осві ти».

За під сум ка ми ро бо ти се мі на ру ство -
рено ро бо чу гру пу з роз роб лен ня тес ту на
здат ність до на вчан ня в сис те мі зов ніш ньо -
го не за леж но го оці ню ван ня для всту пу до
ви щих на вчаль них за кла дів по чи на ю чи
з 2011 ро ку.

УКРАЇНСЬКІ ШКОЛЯРІ 
БІЛЬШЕ ХВОРІЮТЬ

Рі вень за хво рю ва нос ті ді тей шкіль -
но го ві ку за остан ні 10 ро ків ви ріс
на 26,8 %. Так, уже в 1-му кла сі на -

ра хо ву єть ся 30 % ді тей, які ма ють хро ніч ні
за хво рю ван ня, у 5-му кла сі — кож ний дру -
гий, у 9-му — 64 %. Про це роз по ві ла за -
ступ ник ди рек то ри Інсти ту ту гі гі є ни і ме -
дич ної еко ло гії ім. О. М. Мар зе є ва АМН
Укра ї ни На дія Поль ка на роз ши ре но му за -
сі дан ні ко ле гії Са ні тар но-епі де мі о ло гіч ної
служ би Укра ї ни.
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ОСВІТА–2008: ГОЛОВНІ ПОДІЇ РОКУ

Ми ну лий рік при ніс чи ма ло ко рек тив у віт чиз -
ня ну осві ту. Най більш зна чу щою по дією
стало впро вад жен ня зов ніш ньо го не за -

лежно го оці ню ван ня (ЗНО) —
чи не най біль ше но во вве ден ня в осві ті з ча сів не за -

леж нос ті Укра ї ни. Уперше більш 500 тис. ви пус к ни -
ків шкіл в обов’яз ко во му по ряд ку про хо ди ли тес ту -
ван ня. На дум ку йо го іні ці а то рів, не за леж не
оцінювання до зво лить лік ві ду ва ти ко руп цій ні схе ми
та за без пе чи ти рів ний до ступ до ви щої осві ти всім
ук ра їн цям.

Пе ре вір ка знань
Упер ше вступ на ком па нія до ВНЗ про во ди ла ся

за сер ти фі ка та ми ЗНО. Про ана лі зу вав ши по мил ки
цьо го ро ку, МОН внес ло іс тот ні ко рек ти ви у пра ви -
ла гри май бут ньо го ро ку. Зок ре ма, но ві умо ви
прий о му на 2009 р. під пи са ні на 6 мі ся ців ра ніш
торіш ніх, а ВНЗ за твер ди ли свої пра ви ла всту пу за
8 мі ся ців до по чат ку прий о му до ку мен тів.

Змі ни лись тер мі ни ви хо ду на тес ту ван ня: весь
тра вень і чер вень шко ля рі бу дуть скла да ти тес ти.
Змі ни вне се но й до спис ку пред ме тів: йо го ско ро -
че но з 11 до 8 по зи цій.

Мі ніс тер ст во роз по ча ло ак тив но ре фор му ва ти
умо ви всту пу до ВНЗ для піль го ви ків: пра во по за -
кон кур с но го прий о му за ли ши лось тіль ки у двох
ка те го рій — со ці аль но не за хи ще них і най більш та -
ла но ви тих.

Не обій ш лось і без різ кої кри ти ки ЗНО, а
Одесь кий окруж ний ад мі ніс т ра тив ний суд за по зи -
вом ви пус к ни ка ви ніс рі шен ня про за бо ро ну ЗНО
ви пус к ни ків на вчаль них за кла дів, що ви кли ка ло в
МОН ма су обу рень і на мір оскар жи ти рі шен ня су ду.

Змі на ке рів ниц т ва в аль ма-ма тер
У квіт ні 2008 ро ку ско їв ся скан дал в най більш

пре стиж но му ВНЗ Укра ї ни — КНУ ім. Та ра са Шев -
чен ка. Пі сля 23 ро ків прав лін ня бу ло від сто ро не но
від по са ди ре кто ра В. Ско пен ка. Пре зи дент Укра ї ни
В. Ющен ко ска су вав указ про йо го при зна чен ня,
а вже в лис то па ді Л. Гу берсь ко го офі цій но при зна -
че но но вим ре кто ром на 7 ро ків.

Під ви щен ня мі ні маль ної сти пен дії
Із 1 ве рес ня ук ра їнсь ким сту ден там і уч ням ПТУ

під ви щи ли мі ні маль ні сти пен дії. Роз мір мі ні маль -
ної сти пен дії сту ден тів ВНЗ ІІІ—ІV рів нів збіль ше но
з 300 до 530 грн, сту ден тів І—ІІ рів нів — з 200 до
400 грн, а уч нів ПТУ — з 150 до 200 грн на мі сяць.

Мо ра то рій на за крит тя сіль сь ких шкіл
ВР Укра ї ни вве ла мо ра то рій на за крит тя шкіл

у сіль сь кій міс це вос ті. За від по від ну по ста но ву
19 груд ня про го ло су ва ли 244 на род них де пу та та.
До ку мен том до ру ча єть ся під го ту ва ти змі ни до За -
ко ну «Про осві ту», яки ми ско ро ти ти мі ні маль ну
кіль кість уч нів у сіль сь ких шко лах із 5 до 3 осіб.

«Смер тель ні» уро ки фіз куль ту ри
В ук ра їнсь ких шко лах во се ни цьо го ро ку від -

зна чи лась низка смер тель них ви пад ків на уро ках
фіз куль ту ри. У Чер нів цях по мер ла 12-літ ня дів чин -
ка, у За по рож жі — 15-річ ний юнак, у Луць ку —
15-річ ний учень. Окрім то го, на зма ган нях із тхек -
вон до у Кре мен чу зі за ги нув 13-річ ний хлоп чик, а
в Львівсь кій об лас ті під час уро ку фіз куль ту ри вмер
п’яти клас ник.

Ця сум на ста тис ти ка при го лом ши ла бать ків,
які ста ли бо я тись від пус ка ти ді тей на уро ки
фізви хо ван ня. У зв’яз ку з ци ми по ді я ми уряд
скасу вав по ста но ву «Про дер жав ні тес ти і нор ма -
ти ви оцін ки фі зич ної під го тов ле нос ті на се лен ня



Терещук Б. М. — в. о. начальника відділення загальної середньої
та дошкільної освіти Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки України;

Труханов Г. Ф. — заступник голови ЦК профспілки працівників
освіти і науки України (за згодою);

Фещенко О. В. — начальник управління освіти і науки Черкаської
обласної державної адміністрації;

Чижевський Б. Г. — завідувач Секретаріату Комітету Верховної
Ради України з питань науки і освіти, кандидат педагогічних наук;

Чулков В. В. — генеральний директор підприємства PANDA security;
Шпак О. Г. — президент Ліги нафтопромисловців України,
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ЛИСТ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 22.12.08 № 1/9-821

Що до ви не сен ня 
на по за клас не чи тан ня про гра мо вих тво рів

Мі ніс тер ст во осві ти і на уки ін фор мує, що з ме тою роз -
ван та жен ня на вчаль ної про гра ми з ук ра їнсь кої лі те -
рату ри (Укра їнсь ка лі те ра ту ра. 5–12 кла си. Про гра ма
для за галь но ос віт ніх на вчаль них за кла дів / Авто ри
Р. В. Мов чан, Н. В. Лев чик, О. А. Ка мін чук, М. П. Бон -

дар, О. Б. По лі щук, М. М. Су ли ма, Л. П. Ша бель ни ко ва, В. М. Са дів -
сь ка. Ке рів ник про ек ту М. Г. Жу линсь кий. За за галь ною ре дак цією Р.
В. Мов чан.   К.; Ірпінь: Пе рун, 2005.   201 с.) та з ура ху ван ням гро мад -
сь кої дум ки ре ко мен ду є мо ви нес ти на по за клас не чи тан ня тво ри:

• ле ген да «Лі со ва пан на» (5 клас);
• каз ка В. Ко ро лі ва-Ста ро го «По тер ча та» (5 клас);
• опо ві дан ня С. Ва силь чен ка «Ба сур мен» (6 клас);
• тво ри Б. Леп ко го «Цвіт щас тя», «Миш ка» (7 клас);
• вірш А. Ма лиш ка «При хо дять пред ки » (7 клас);
• по езія В. Са мій лен ка «Ель до ра до» (8 клас);
• тво ри Є. Ду да ря (за про гра мою: «Слон і му хи», «Лі со ва каз ка»,

«Чер во на Ша поч ка») (8 клас);
• прит ча І. Ли пи «Ма ти» (9 клас);
• но ве ла І. Фран ка «Сой чи не кри ло» (10 клас);
• ро ман В. До мон то ви ча «Док тор Се ра фі кус» (11 клас);

• гу мо рес ка О. Виш ні «Бен галь сь кий тигр» (11 клас);
• по вість Т. Ось мач ки «Стар ший бо я рин» (11 клас);
• ро ман В. Зем ля ка «Ле бе ди на зграя» (12 клас);
• фраг мент тво ру Т. Про хась ка «Від чут тя при сут нос ті» (12 клас).

За ступ ник мі ніс т ра П. Б. По лянсь кий

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 18.12. 2008 № 1153

Що до вне сен ня змін 
до на ка зу МОН Укра ї ни від 13.06.2008 р. № 534

«Про за твер д жен ня пе ре лі ку рай о нів, 
до яких пла ну єть ся по ста ви ти шкіль ні ав то бу си 

у ме жах суб вен ції з Дер жав но го бюд же ту на 2008 рік»

На ви ко нан ня по ста но ви Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни
від 16 січ ня 2003 р. № 31 «Про за твер д жен ня Про гра ми
«Шкіль ний ав то бус» (із змі на ми, вне се ни ми згід но з
по ста но вою КМУ від 31.01.2007 р. № 105), по ста но ви
Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни від 26 бе рез ня 2008 р.

№ 240 «Про по ря док ви ко ри стан ня у 2008 ро ці суб вен ції з дер жав -
но го бюд же ту міс це вим бюд же там на при дбан ня шкіль них ав то бу сів
для пе ре ве зен ня ді тей, які про жи ва ють у сіль сь кій міс це вос ті» і лис -
та роз яс нен ня Мі ніс тер ст ва еко но мі ки Укра ї ни від 11.09.2008 р.
№ 75-27/826 з ме тою ство рен ня умов рів но го до сту пу до якіс ної
осві ти та за без пе чен ня без печ но го під ве зен ня уч нів і пе да го гіч них
пра ців ни ків до міс ця на вчан ня і до до му у сіль сь кій міс це вос ті

НАКАЗУЮ:
1. За твер ди ти змі ни в час ти ні до дат ка пе ре лі ку рай о нів, до яких

пла ну єть ся по ста ви ти шкіль ні ав то бу си міст кіс тю по над 25 місць у
ме жах суб вен ції з Дер жав но го бюд же ту на 2008 рік.

2. На каз і Пе ре лік рай о нів, до яких пла ну єть ся по ста ви ти у 2008
ро ці шкіль ні ав то бу си міст кіс тю по над 25 місць, роз міс ти ти на сай ті
мі ніс тер ст ва.

3. Кон т роль за ви ко нан ням на ка зу за ли шаю за со бою.
Мі ністр І. О. Ва кар чук
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МІНІСТЕРСТВОМІНІСТЕРСТВО

НАКАЗ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

від 26.11.2008 № 1071

Про про ве ден ня 
все ук ра їнсь ко го кон кур су «Учи тель ро ку-2009»

На ви ко нан ня Ука зу Пре зи ден та Укра ї ни від 29 чер в ня
1995 р. № 489 «Про все ук ра їнсь кий кон курс «Учи тель
ро ку», по ста нов Ка бі не ту Мі ніс т рів Укра ї ни від 11 сер п -
ня 1995 р. № 638 та 14.09.2005 р. № 900 та рі шен ня
коле гії Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки Укра ї ни від

24.04.2008 р. № 4/14-19

НАКАЗУЮ:
1. Про вес ти у 2008/09 на вчаль но му ро ці все ук ра їнсь кий кон курс

«Учи тель ро ку» в та ких но мі на ці ях: «Укра їнсь ка мо ва та лі те ра ту ра»,
«Іно зем на мо ва (ан г лійсь ка)», «Інфор ма ти ка», «Фі зи ка», «Му зи ка».

2. Все ук ра їнсь кий кон курс «Учи тель ро ку — 2009» про вес ти в
три ту ри:

• пер ший (рай он ний, місь кий) — гру день 2008р.;
• дру гий (рес пуб лі кансь кий — Авто ном на Рес пуб лі ка Крим, об -

лас ний, місь кий — мм. Ки їв та Се вас то поль) — лю тий 2009 р.;
• тре тій (за ключ ний) — бе ре зень 2009р.

3. Тре тій за ключ ний тур все ук ра їнсь ко го кон кур су «Учи тель ро -
ку–2009» про вес ти в міс тах:

• Чер ні го ві — ук ра їнсь ка мо ва та лі те ра ту ра;
• Чер ка сах   іно зем на мо ва (ан г лійсь ка);
• Пол та ві — ін фор ма ти ка;
• Ми ко ла є ві — фі зи ка;.
• За по ріж жі — му зи ка.

4. За твер ди ти склад Цен т раль но го орг ко мі те ту кон кур су
з ура ху ван ням про по зи цій Ака де мії пе да го гіч них на ук Укра ї ни
(до да ток 1).

5. Мі ніс тер ст ву осві ти і на уки Авто ном ної Рес пуб лі ки Крим,
управ лін ням осві ти і на уки об лас них, Ки ївсь кої та Се вас то поль сь кої
місь ких держ ад мі ніс т ра цій до 1 бе рез ня 2009 ро ку на ді сла ти ін фор -
ма цію про під сум ки І та ІІ ту рів за ад ре сою: 04070, м. Ки їв, вул. Пет -
ра Са гай дач но го, 37, Інсти тут ін но ва цій них тех но ло гій і зміс ту осві ти
Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки Укра ї ни, від діл ме нед ж мен ту осві ти та
ви вчен ня пе да го гіч но го до сві ду.

6. Де пар та мен ту за галь ної се ред ньої та до шкіль ної осві ти
(Єресь ко О. В.), Інсти ту ту ін но ва цій них тех но ло гій і зміс ту осві ти Мі -
ніс тер ст ва осві ти і на уки Укра ї ни (За ва левсь кий Ю. І.), Мі ніс тер ст ву
осві ти і на уки Авто ном ної Рес пуб лі ки Крим, управ лін ням осві ти і на -
уки об лас них, Ки ївсь кої та Се вас то поль сь кої місь ких держ ад мі ніс т -
ра цій за без пе чи ти ви ко нан ня цьо го на ка зу.

7. Управ лін ням осві ти і на уки Чер ні гівсь кої, Чер кась кої, Ми ко ла -
ївсь кої, Пол тавсь кої, За по різь кої об лас них дер жав них ад мі ніс т ра цій
до 1 груд ня 2008 ро ку по да ти Інсти ту ту ін но ва цій них тех но ло гій і
зміс ту осві ти Мі ніс тер ст ва осві ти і на уки Укра ї ни про по зи ції що до
кош то ри су ви трат за ключ но го ту ру кон кур су.

8. Інсти ту ту ін но ва цій них тех но ло гій і зміс ту осві ти Мі ніс тер ст ва
осві ти і на уки Укра ї ни (За ва левсь кий Ю. І.) до 25 груд ня 2008 ро ку
склас ти на під ста ві по да них про по зи цій (п. 7) і в уста нов ле но му по -
ряд ку за твер ди ти кош то рис ви трат на про ве ден ня III ту ру Все ук ра -
їнсь ко го кон кур су «Учи тель ро ку—2009».

9. Де пар та мен ту еко но мі ки і фі нан су ван ня Мі ніс тер ст ва осві ти і
на уки Укра ї ни (Ку лі ков П. М.) своє час но про фі нан су ва ти ви тра ти на
про ве ден ня кон кур су від по від но до за твер д же но го кош то ри су.

10. Цен т раль но му орг ко мі те ту кон кур су:
10.1. На ді сла ти до 25 груд ня 2008 ро ку ін с ти ту там пі сля дип -

лом ної пе да го гіч ної осві ти ін фор ма цій но-ме то дич ні ре ко мен да ції

що до ор га ні за ції та про ве ден ня все ук ра їнсь ко го ета пу кон кур су
«Учи тель ро ку — 2009». 

10.2. Під го ту ва ти до 25 груд ня 2008 ро ку про по зи ції що до скла ду
міс це вих орг ко мі те тів та фа хо вих жу рі но мі на цій кон кур су, пе ред ба -
че них п. 3 цьо го на ка зу.

11. Кон т роль за ви ко нан ням на ка зу пок лас ти на за ступ ни ка мі ніс -
т ра По лянсь ко го П. Б.

Мі ністр І. О. Ва кар чук

С К Л А Д
Цен т раль но го орг ко мі те ту все ук ра їнсь ко го кон кур су

«Учи тель  ро ку 2009»

Полянський П. Б. — голова оргкомітету, заступник Міністра освіти
і науки України, кандидат педагогічних наук;

Завалевський Ю. І. — заступник голови оргкомітету, в.о.
директора Інституту інноваційних технологій і змісту освіти
Міністерства освіти і науки, кандидат педагогічних наук, доцент;

Зязюн І. А. — заступник голови оргкомітету, директор Інституту
педагогічної освіти та освіти дорослих АПН України, академік АПН
України, доктор філософських наук (за згодою);

Дорошенко В. А. — відповідальний секретар, завідувач сектору
педагогічної майстерності відділу менеджменту освіти та вивчення
педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і змісту
освіти Міністерства освіти і науки України;

Бусол В. Т. — генеральний директор видавничо-торгової фірми
«Перун» (за згодою);

Вєрозубов О. Г. — начальник управління освіти і науки
Запорізької обласної державної адміністрації;

Дніпров О. С. — начальник Управління гуманітарної політики
Секретаріату Кабінету Міністрів України (за згодою);

Дубас О. П. — генеральний директор видавництва «Генеза»,
голова Асоціації «Навчальна книга» (за згодою);

Єресько О. В. — директор департаменту загальної середньої та
дошкільної освіти Міністерства освіти і науки України;

Заліський А. А. — начальник управління освіти і науки
Чернігівської обласної державної адміністрації;

Золотарьов О. Б.  — директор Київського годинникового заводу
(за згодою);

Кирилова В. В. — директор видавництва Соломії Павличко «Основи»;
Кузнєцов Ю. Б. — головний редактор газети «Освіта України»,

директор видавництва «Педагогічна преса», кандидат філологічних наук;
Мельніченко В. В. — начальник управління освіти і науки

Миколаївської обласної державної адміністрації;
Мирошниченко В. І. — начальник управління освіти і науки

Полтавської обласної державної адміністрації;
Мосієнко М. В. — генеральний директор видавництва

«Шкільний світ», кандидат філологічних наук;
Нанаєва Т. В. — директор освітніх програм INTEL в Україні;
Мініна І. В. — в. о генерального директора Державного

спеціалізованого видавництва «Освіта» Міністерства освіти і науки
України (за згодою);

Пушкарьова Т. О. — завідувачка відділу менеджменту освіти та
вивчення педагогічного досвіду Інституту інноваційних технологій і
змісту освіти Міністерства освіти і науки України, кандидат
педагогічних наук, доцент;

Сподаренко І. В. — головний редактор газети «Сільські вісті»,
народний депутат України (за згодою);

Суржик Л. М.  — завідувачка відділу науки, освіти, медицини та
екології щотижневика «Дзеркало тижня» (за згодою);

Тарасова Л. І. — головний редактор головної редакції освітніх
програм Національної радіокомпанії України (за згодою);

Відкритий урок # 1’ 20096
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нових шкіл тощо. Без школи сьогодні не
можна, без учителя не можна, але ставлення
суспільства до них, схоже, повернулось до
стану приблизно столітньої давнини.

Ми всі розуміємо, що треба підвищува-
ти престиж школи, треба підвищувати зар-
плату вчителя як один зі способів підвищен-
ня престижу школи й інтересу до знань, до-
віри до школи як виховної установи. Але
давайте уважніше розберемось у тому,
хто платить, скільки платить, за що саме
і яка позиція повинна бути в учителя в
питанні оплати його праці.

Спочатку про те, скільки платять.

Це тільки загальні цифри, але й вони
показують, що зарплата у сфері освіти ниж-
че середньої по країні тs тільки у 2005 році
вона стала вище прожиткового мінімуму.
Дані за останні роки знайти не вдалось, але
вони навряд чи будуть утішливими.

Давайте розберемось у тому, хто пла-
тить учителю. Питання здається риторич-
ним, оскільки в державній школі вчитель
одержує зарплату від держави. Але завжди
від імені держави говорять конкретний ди-
ректор і завуч. Це від взаємин із ними в пер-
шу чергу залежать навантаження, категорія,
розклад і кількість усіляких неоплачуваних
громадських навантажень. Тому при відмін-
них макроекономічних показниках (величи-
на бюджетного фінансування, структура
бюджету тощо) зусилля держави в питанні
оплати праці вчителів можуть бути зведені
до нуля системою шкільного менеджменту.
При будь-якому критерії оплати праці (го-
динне навантаження, кількість учнів у класі,
категорія, завідування кабінетом чи майс-
тернею, управління методоб’єднанням, над -
бавки за зошити, оплата з розрахунку на од-
ного учня тощо) у школі може спалахнути
тиха війна, що, природно, не сприяє підви-
щенню ані якості освіти, ані авторитету шко-
ли. Тому необхідна система продуманих за-
ходів для обмеження можливих негативних
наслідків. Наприклад, при оплаті за одного
учня школа може скоротити «зайвих» учите-

лів, а фонд зарплати розділити на тих, котрі
залишились, і тим самим підняти оплату
праці.

Найбільш складне питання, мабуть, —
за що платять учителю. Легко підрахувати
робочі години, кількість учнів і перевірених
зошитів. І це треба робити, але все це не про-
дукт праці, а обсяг виконуваної роботи. І чим
більше не виходить зовсім, тим краще. Якщо
пожежнику оплачувати години, проведені на
пожежі, то він перетвориться на палія. По-
части результатом праці вчителя є успішність,
але тоді її можуть завищувати заради зар-
плати. Участь в олімпіадах і кількість вступ-

ників до ВНЗ — безумовно, показник, але це
особиста справа учня, і ставити вчителя в за-
лежність від цих показників не зовсім корект-
но. У такому ж становищі знаходиться й зов-
нішнє оцінювання навчальних досягнень —
воно не є загальнообов’язковим.

Тобто знайти таку «лінійку» чи «ваги»,
на яких можна зважити результат роботи
вчителя, — важко. І при цьому ми знаємо,
що саме від школи, від учителя залежать
якість життя, рівень культури, життєстійкість
країни. Бісмарк казав, що всім хорошим Ні-
меччина зобов’язана шкільному вчителю. І
Радянський Союз був зобов’язаний усім хо-
рошим шкільному вчителю. Система осві-
ти — система із тривалим запізнюванням. Це
селянин навесні сіяє, а восени жне. Резуль-
тати роботи системи освіти можна побачити
приблизно через покоління, тобто років че-
рез двадцять. А віддалені наслідки будуть
лунати ще через 2–3 покоління.

Наступні труднощі — суперечливі цілі
вчителя й учня. Теж звучить парадоксально.
Але не секрет, що не всі хочуть і не всі мо-
жуть учитись, але ж середня освіта в держа-
ві є обов’язковою. А насильно милим не бу-
деш, і якщо учень не зацікавлений у навчан-
ні, то волею-неволею функція вчителя й уся
система освіти змінюються: школа стає від-
стійником, дитячою резервацією, а вчи-
тель — наглядачем. Ще гірше: державний
шантажист, який ставить умови учню: не бу-

деш учитись — не одержиш документ про
освіту, а без нього нікуди. Безумовно, доку-
мент треба одержувати чесно, але це не
полегшує двозначного становища вчителя.
У Німеччині на сьогодні виникла величезна
соціальна проблема: близько 80 тисяч учнів
щорічно не одержують документ про за-
кінчення середнього навчального закладу.
Німецький учитель нотацій не читає, але й
«липу» не ставить. А хто відповість, що ро-
бити з десятками тисяч неосвічених німців,
які вступають у життя без найменшого шансу
на одержання роботи? Школа не справля-
ється із задачею соціалізації!

Загальна освіта неминуче знижує план-
ку освіти й оплату праці вчителя. Але не
можна забувати, що школа також і виховує,
тому треба знайти компроміс і розуміти, що
вчителю треба платити також і за виховну
функцію. А ті, хто може й хоче вчитись, —
будуть учитись. У старших класах звичайних
шкіл, у спеціалізованих школах, у приват-
них, якщо є бажання й можливість. І держа-
ва повинна виробити механізм і відповідну
оплату праці вчителя, щоби бажаючі вчи-
тись одержували знання у школі й без до-
даткових оплат. Репетиторство — це ганебне
явище в усьому світі. Це результат поганої
роботи школи. І гроші, які люди готові пла-
тити за знання, що одержують у репетито-
ра, — це ті суми, що не доплачує вчителю
держава. Так освіта перетворюється на сфе-
ру послуг, утрачаючи при цьому своє вихов-
не значення.

Наступна проблема сформульована у
статті В. Другова: «Ніде у світі вчителів не зо-
бов’язують стільки займатись не своєю ро-
ботою, не змушують вести стільки бюрокра-
тичної документації, не підштовхують
шкільні колективи до окозамилювання, як у
теперішній Україні». Тут коментар зайвий.
Додамо тільки, що багато шкіл сьогодні
чомусь змушують учителів «відсиджувати»
у школі восьмичасовий робочий день.
Можна тільки знизати плечима.

АКЦЕНТАКЦЕНТ
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Г
оловне питання обговорюваної проблеми: скільки ж тре-
ба платити вчителю, щоб він добре працював, щоби з
нього можна було спитати. Повторимось — не все визна-
чають гроші, та й не все вони повинні визначати. Існує
нижній поріг, за яким можна говорити про банкрутство

професії. Якщо зарплата нижча, ніж прожитковий мінімум чи спо-
живчий кошик, нижче риси, коли учень починає криво посміхатись
у розмові з учителем, — не можна називати таку винагороду заробіт-
ною платою і, відповідно, не можна вимагати якості в роботі. Таку
ситуацію не можна навіть обговорювати. Але якщо кожній працюю-
чій людині в суспільстві гарантована зарплата, що дозволяє вижити,
то якою мусить бути справедлива зарплата вчителя?

При всій невизначеності поняття «справедливість» прекрасно
розуміємо, що інтуїтивно, психологічно вона уловлюється безпо-
милково. І порушення справедливості в оплаті в обидва боки, як за-
ниження, так і завищення, веде до негативних наслідків. При недо-
платі неминучий відтік кадрів зі школи, і насамперед висококваліфі-
кованих, конкурентоздатних чоловіків. При переплаті, як би дивно
це не звучало, неминуче виникне психологічна напруженість, нездо-
рова конкуренція за робочі місця, й у школу прийдуть не вчителі за
покликанням, а ті, хто любить гроші та вміє плести інтриги. Так чи
інакше, необхідне розуміння мотивів: чому людина згодна працю-
вати за певну зарплату й не згодна на іншу. Ось тут важливі само-
оцінка людини, її амбіції та рівень домагань, система цінностей та
ідеали, якими вона керується.

З іншого боку, важливе ставлення суспільства, інших соціальних
груп до педагогічної професії. Якщо поріг зарплати нижче порога бан-
крутства професії, то повія й вишибала стають шанованими в суспіль-
стві, оскільки вони затребувані. Учителі явно готові працювати за по-
мірну зарплату, але таку, щоб не соромно було казати, що вони «сіють
розумне, добре, вічне!». Учитель, котрий не має авторитету й поваги з
боку суспільства, не може виконувати свою соціальну функцію. Самі
вони про це можуть не говорити, але якщо це мовчки не мається на
увазі, то це теж ненормально. Тоді можна припустити, що девіз такого
вчителя — «аби гроші платили», що несумісне зі статусом учителя.

Так чи інакше, моральні стимули до праці відіграють колосальну
роль у мотивації трудової діяльності, ставленні до моральних і про-
фесійних якостей працівника. Сьогодні точна картина ставлення до
професії вчителя невизначена, тому потрібні соціологічні досліджен-
ня, які показали б реальне ставлення до професії вчителя. А співста-
вивши їх з економічними показниками (зарплата й педагогічне на-
вантаження), з економічними досягненнями країни, можна було б
науково визначати політику в галузі управління освітою та в оплаті
праці. Але й без наукових досліджень усім ясно, що престиж учителя,
узагалі школи сьогодні неприпустимо низький. І ситуація погіршуєть-
ся потоком негативу в засобах масової інформації. У тому числі й ці
рядки підливають олії в полум’я — адже існують і позитивні моменти,
і про них треба більше говорити, писати, показувати. Але не можна
вважати позитивом шоу-конкурси на кшталт «Учитель року», багато-
чисельні й нікому не потрібні конференції, помпезні піар-відкриття

НЕ ХЛІБОМ ЄДИНИМ…

Не хлібом єдиним… Але все-таки про хліб! Скільки має одержувати вчитель,
щоб від нього можна було вимагати хорошу роботу?

1 http://siteresources.worldbank.org/UKRAINEEXTN/Resources/wages_in_ukraine_ukr.pdf

2001 2002 2003 2004 2005 2006

Про жит ко вий мі ні мум 
для осіб пра цез дат но го ві ку, грн 331 365 365 387 453 505

Мі ні маль на зар пла та, грн 118
29,7

140
18,6

185
32,1

237
28,1

300,33
26,7

350
16,5

Спів від но шен ня ПМ/МЗ, % 36 38 51 61 66 69

Між на род на ме жа бід нос ті 
($2,15/день)
за по точ ним ва лют ним кур сом, у грн 342 342 342 342 330 326

Се ред ня зар пла та, грн 253 320 400 500 640 865

Ре аль на зар пла та в га лу зі осві ти 323 394 564 739

Се ред ня за ро біт на пла та вчи те лів 267 392 508 763 852

Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум1

Най більш склад не пи тан ня,
ма буть, — за що пла тять
учи те лю. Лег ко під ра ху ва ти
ро бо чі го ди ни, кіль кість
учнів і пе ре ві ре них зо ши тів.
І це тре ба ро би ти, але все
це не про дукт пра ці, а об сяг
ви ко ну ва ної ро бо ти.



Передплатний індекс 21853 11

АКЦЕНТ

Відкритий урок # 1’ 200910

АКЦЕНТ
Підвищення зарплати — справа приєм-

на, але дуже неоднозначна в сенсі покра-
щення якості роботи. Особливо в освіті. Ви-
сокі оклади у фінансовій сфері не додали її
працівникам і хазяям ані компетентності, ані
соціальної відповідальності чи просто совіс-
ті. Інакше не було би кризи, від якої страж-
дають далеко не всі. Насамперед треба ро-
зуміти, що гроші, так само як і сила, мають
векторні властивості: дивлячись, як і на що
їх витратити, дивлячись, до якої точки й у

якому напрямку прикласти силу. При тих са-
мих грошах, при одній і тій же силі результат
буде різний при різному напрямку дії. Між
зарплатою та якістю немає однозначної від-
повідності. Ми це намагались розкрити.

У Росії зараз проходить реформа оплати
праці у школі. Дискусія в суспільстві величез-
на. А поки йдуть суперечки та реформи, що
робити вчителям, які ледь зводять кінці з кін-
цями, які поставлені суспільством у приниз-
ливе становище? Варіантів багато. Щоб ви-
жити та «доодержати недодане», можна тор-
гувати оцінками, улаштовувати під різним
приводом побори, організовувати страйки,
пропонувати платні освітні послуги в поза-
робочий час і т. п. Фактично вчитель стоїть
перед дилемою: зберегти себе як тварину і
щоб вижити, піти на будь-які способи «за-
робити» чи зберегти високе звання Вчителя
у своїй душі та тягнути жалюгідне існування.

Учитель мусить навчитись формулюва-
ти свої вимоги та виражати їх через проф-

спілки, через інститути громадянського сус-
пільства, у крайньому випадку — «голосува-
ти ногами». Але взяту на себе соціальну
функцію вчитель зобов’язаний виконувати
незалежно від зарплати. Треба висувати ви-
робничі претензії за адресою: директору,
місцевій владі, міністру, профільному комі-
тету Верховної Ради, Президенту, але не ді-
тям. Від «халтури» вчителя постраждають
усі, але найменше — вищезгадані посадові
особи. А мусить бути навпаки.

То що ж треба робити для підняття
якості освіти, якщо зарплата не панацея
в цьому питанні? Необхідний елементар-
ний порядок у державі і щоб риба не псува-
лася з голови. Необхідний попит на знання,
що може створити працююча економіка. Не-
обхідний моральний простір, що створити
важче за все і на сьогодні навіть незро-
зуміло, як. Якщо у статті Д. Табачника про
роботу Міністерства освіти і науки України
викладена правда, у чому ми не сумніває-
мось, то надії немає.

У статті голови комітету Верховної Ради
України з питань науки і освіти К. Самойлик
(нині секретар цього комітету) викладений
цілий комплекс заходів для підняття прести-
жу вчительської праці. Вона наводить слова
одного вчителя історії, який звернувся в ко-
мітет з листом: «А що робиться, щоби підня-
ти престиж учительської професії?, — пише
автор звернення. — Коли востаннє було
створено художній фільм, присвячений
учителю? Де наші кращі вчителі — гордість
вітчизняної шкільної педагогіки? Так, існу-
ють конкурси «Учитель року». Але скажіть,
хто згадує вчителів у повсякденному житті, у
сум’ятті справ? Тільки успішний педагог мо-
же виховати успішного учня. Про це не пи-
шеться в офіційних документах про пріори-
тетні напрями освіти, але так воно є. І спра-
ва не тільки у фінансуванні. Справа у пре-
стижі педагогічної професії. Державі, сус-
пільству необхідно тільки підтримати шко-
лу, як це стане відчутно й суттєво. Якщо це
не відбудеться, то жодні мільярдні вливан-
ня у сферу освіти вже не допоможуть. Та й
чи дійдуть випускники педагогічних ВНЗ до
школи?». Але про який престиж може йти
мова, якщо в державі не виконуються зако-
ни! К. Самойлик указує, що статті 57 і 61 За-
кону України «Про освіту» не дотримують-
ся. У такій ситуації всі добрі слова на адресу
школи та вчителів є лицемірством і звучать,
як насмішка.

І останнє, але найважливіше. Потрібний
чесний учитель, людина із совістю та професій-
ним соромом. Для цього суспільству необхідно
мати моральний простір з механізмами під-
тримки моралі. За великим рахунком, у євро-
пейській культурі, до якої ми відносимося всу-
переч нашому бажанню, такого простору не за-
лишилось. В Європі добре функціонує судова
система й дотримується закон. Але це сфера
права, а не моралі. У СРСР мораль погано, але
підтримувалась парткомами й товариськими
судами, узагалі великим впливом трудового
колективу. Закон у нас не працює, трудовий ко-
лектив практично не пред’являє моральних ви-
мог, а громадянське суспільство, навіть якщо
воно й існує, більше оперує правовими понят-
тями та механізмами. А без морального відбо-
ру не буде й моральної особистості. Сьогодні
вчителя ніщо не змушує бути моральним, окрім
культурної та психологічної інерції.

Щоб уникнути докорів у відхиленні від
прямої відповіді на запитання, винесене в заго-
ловок статті, додамо: зарплата вчителя повин-
на бути приблизно середньою по області чи
економічному району. Так, до речі, практично в
усіх розвинених країнах. Створюючи людський
капітал, учитель тим самим створює й умови
для появи такого середнього рівня зарплати.
Мабуть, це і є його зарплата. Природно, треба
враховувати навантаження (години, завіду-
вання кабінетом, майстерні, зошити, мето-
доб’єднання) та кваліфікацію вчителя (катего-
рія, стаж). За особливі результати (олімпіад,
особливо високий рівень навчальних досяг-
нень) повинні бути особливі нагороди у вигля-
ді почесних звань, урядових нагород, разових
премій. І необхідно враховувати колективні до-
сягнення школи, усього педагогічного колекти-
ву, причому не тільки в сенсі навчальних показ-
ників, а й у загальному рівні культури: ство-
рення атмосфери дружелюбності та співробіт-
ництва, відсутність правопорушень, куріння,
пияцтва, наркоманії тощо. Особливо успішні
школи повинні мати особливі надбавки. Не
слід забувати, що крім прямих виплат є й піль-
ги: на комунальні послуги, відпустки, статус
держслужбовця, пенсію тощо.

Учителям треба дати спокійно працювати,
поменше перевірок та атестацій, а результати
себе покажуть. Але гірше вже навряд чи буде.

Редакційний переклад українською.
Повний текст див. у журналі 
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УКРАЇНА: ЮЩЕНКО НАПОЛЯГАЄ НА ЗБІЛЬШЕННІ 
ЗАРПЛАТИ ВЧИТЕЛЯМ

П
ре зи дент Укра ї ни В. Ющен ко на по ля гає на бюд жет но му
за без пе чен ні ви ко нан ня За ко ну «Про осві ту» у 2009 ро ці,
що пе ред ба чає збіль шен ня за ро біт ної пла ти вчи те лів до

рів ня се ред ньої за ро біт ної пла ти у про мис ло во му сек то рі еко -
но мі ки. «Однак, не зва жа ю чи на іс ну ван ня та кої нор ми за ко ну,
се ред ня за ро біт на пла та вчи те лів є знач но ниж чою», — від зна -

чив Пре зи дент. У зв’яз ку з цим В. Ющен ко за зна чив, що за со би
на ре алі за цію за зна че ної нор ми за ко ну не об хід но пе ред ба чи ти
у про ек ті держ бюд же ту-2009. «Че каю про по зи цій, у то му чис лі
й від уря ду», — ска зав він. Гла ва дер жа ви та кож по ві до мив, що
з по чат ку 2009 р. се ред ня зар пла та вчи те лів бу де збіль ше на на
30 % і до сяг не 1790 грн.

БЄЛАРУСЬ: ПІДВИЩЕННЯ ЗАРПЛАТИ НА 25 %

П
ро це по ві до мив у Мінсь ку на прес-кон фе рен ції за ступ ник
мі ніс т ра осві ти Бє ла ру сі К. Фа ри но. Мі ніс тер ст во осві ти
за про по ну ва ло під ви щи ти на 25 % та риф ні окла ди пе да -

го гіч ним пра ців ни кам шкіл, гім на зій, лі це їв, спе ці аль них на -
вчаль них за кла дів, ПТУ й ВНЗ, уста но ви ти що мі сяч ні до пла ти в
роз мі рі од нієї та риф ної став ки пер шо го роз ря ду мо ло дим фа -
хів цям з ви щою та се ред ньою фа хо вою осві тою з-по се ред пе да -

го гіч них пра ців ни ків за зна че них уста нов, а та кож уста но ви ти
над бав ки ке рів ни кам на вчаль них за кла дів.

У про ек ті бюд же ту на 2009 рік пе ред ба ча єть ся збіль ши ти ви -
тра ти на осві ту, у по рів нян ні з очі ку ва ним ви ко нан ням бюд же ту
2008 ро ку, на 36 %. «Про ект бюд же ту уста нов лює фі нан су ван ня
осві ти у 2009 ро ці (без ура ху ван ня кош тів на ка пі таль не бу дів ниц т -
во) 5,7 % від ВВП», — ска зав за ступ ник мі ніс т ра.

МОЛДОВА: ОКЛАДИ БУДУТЬ ЗБІЛЬШЕНІ НА 200 ЛЕЙ

З
а ро біт на пла та вчи те лів бу де пе ре гля да тись і спів від но си -
тись із се ред ньою зар пла тою в ці ло му по еко но мі ці, за явив
ві це-мі ністр еко но мі ки й тор гів лі С. Са ін чук на чер го во му

за сі дан ні уря ду, по ві дом ляє агент ст во «Но ви ни-Мол до ва»,
з 1 січ ня 2009 ро ку. На ступ не під ви щен ня від бу деть ся 1 ве рес ня
2009 ро ку.

Т
и ся чі вчи те лів Зім баб ве при пи ни ли три тиж не вий страйк,
оскіль ки уряд кра ї ни по го див ся збіль ши ти їх за ро біт ну пла ту.
Те пер учи те лі бу дуть одер жу ва ти 3,4 млрд до ла рів Зім баб ве

на мі сяць. Пре зи дент кра ї ни Р. Му га бе по го див ся під ня ти дер ж  -
служ бов цям зар пла ту у світ лі прий деш ніх пре зи дентсь ких ви бо рів,
що від бу дуть ся 29 бе рез ня на ступ но го ро ку. Ра ні ше зар пла та вчи те -

лів скла да ла 369 млн міс це вих до ла рів, од нак за кур сом чор но го
рин ку вчи те лі одер жу ють на ба га то мен шу су му — усьо го $115 США.
На га да є мо, що в да ний час Зім баб ве зна хо дить ся в еко но міч ній
кри зі, і тут від зна че ний най ви щий рі вень ін ф ля ції у сві ті — 100,6 %.
Крім то го, рі вень без ро біт тя у кра ї ні скла дає 80 %, по ві дом ляє
агент ст во «France Presse».

РОСІЯ: ЧИМ КРАЩЕ ВЧИТЕЛЬ, ТИМ БІЛЬШЕ ЙОГО ЗАРПЛАТА

З
а раз двад цять один ре гі он Ро сії бе ре участь в екс пе ри мен ті з
ре алі за ції ком п лек с них про ек тів мо дер ні за ції осві ти. Це від бу -
ва єть ся в рам ках на ці о наль но го про ек ту, що пе ред ба чає, у то -

му чис лі, й пе ре хід на но ву сис те му опла ти пра ці вчи те лів, на яку у
2009 ро ці пе рей дуть усі шко ли Ро сії.

Що та ке «но ва опла та пра ці»? Зар пла та вчи те ля бу де по ді ля -
тись на дві час ти ни — ба зо ву (при якій опла чу єть ся кіль кість про -
ве де них уро ків) і сти му лю ю чу (об сяг якої за ле жить від ак тив нос ті
по за клас ної ро бо ти вчи те ля та якос ті йо го ви кла дан ня). За ра ху -
нок цієї сти му лю ю чої час ти ни кра щі вчи те лі бу дуть одер жу ва ти
знач но біль ше, ніж усі ін ші. Па ра лель но з цим шко ла від мов ля єть -
ся від звич ної єди ної та риф ної сіт ки та пе ре хо дить на сис те му нор -
ма тив но-по душ но го фі нан су ван ня, ко ли зар пла та вчи те ля за ле -
жить ще й від кіль кос ті уч нів (душ) у кла сі.

Мі ністр осві ти та на уки РФ А. Фур сен ко від зна чив, що в пі лот -
них ре гі о нах уже в цьо му на вчаль но му ро ці зар пла та вчи те лів ви -
рос ла в се ред ньо му на 43 %, а в 10 % кра щих пе да го гів — збіль -
ши лась удві чі. Ріст зар пла ти в пер ші мі ся ці цьо го на вчаль но го ро -
ку в мо ло дих фа хів ців склав не мен ше 2 тис. руб., у вчи те лів з ве -
ли ким пе да го гіч ним ста жем — до 17-ти ти сяч.

З’яв лять ся три ка те го рії пе да го гів: хо ро ші, кот рі ста нуть одер -
жу ва ти у два ра зи біль ше, се ред ні й учи те лі, гід ні тіль ки «го ло го»
ба зо во го окла ду. Мож на спи та ти: а як ви зна чи ти, хто пра цює кра -
ще, а хто — гір ше, і хто це бу де ро би ти? Якщо ди рек тор, то тут
мож ли вий суб’єк ти візм: ві до мо, скіль ки хо ро ших учи те лів іш ли зі
шко ли че рез те, що не спра цьо ву ва ли ся з ди рек то ром. Щоб уник -
ну ти цьо го, ви зна ча ти кра щих і гір ших, крім шкіль ної ад мі ніс т ра -
ції, бу дуть і бать ки (по ряд з ін ши ми пред с тав ни ка ми гро мадсь кос -
ті, які вхо дять у ке ру ю чі ра ди шко ли), і на віть са мі ді ти.

Мі ністр та кож чес но зі знав ся, що є і труд но щі, але всі бать ки
зна ють, який пе да гог хо ро ший, а які по га ний, і ді ти теж усві дом лю -
ють, у ко го кра ще вчи ти ся. За да ча по ля гає в то му, щоб ці кри те рії
в яко мусь сен сі бу ли фор ма лі зо ва ни ми. Щоб во ни мог ли ста ти ба -
зою для вста нов лен ня опла ти пра ці. Прос ті ше оці ню ва ти вчи те ля

за двій ка ми, трій ка ми чи (що те пер бу де ви гід ні ше) — п’ятір ка ми,
які во ни став лять уч ням. За цим кри те рі єм теж бу дуть су ди ти про
якість ви кла дан ня, але з ним склад ні ше за все: іно ді вчи те лі мо -
жуть спе ці аль но за ви щу ва ти оцін ки, по-пер ше, для то го, що би
спо до ба ти ся сво їм уч ням і бать кам, а по-дру ге  — щоб до вес ти ад -
мі ніс т ра ції, як доб ре во ни вчать.

Зро зу мі ло, що для вчи те ля, який зов сім не дав но одер жу вав,
на прик лад, 7–10 ти сяч рублів, а сьо год ні 14–15 ти сяч, гро ші — ве -
ли чез ний сти мул для «вдос ко на лен ня». Інша спра ва, на скіль ки
вони вирішують проблему? Як ві до мо, хо ро шим учи те лем, як і хо -
ро шим лі ка рем, тре ба на ро ди тись. То му під ви щу ва ти зар пла ту,
швид ше за все, тре ба бу ло б усім пе да го гам од на ко во. Прос то для
то го, щоб у вчи те ля з’явив ся при від ува жа ти се бе лю ди ною.

Один ди рек тор шко ли з Вол го гра да прос то душ но зі зна лась:
учи те лі зро зу мі ли, що за чо ти ри мі ся ці тре ба як най біль ше зро би -
ти, що би біль ше одер жу ва ти. А вчи тель ка по чат ко вих кла сів ви -
сло ви лась іще на їв ні ше: «Мій стаж — 23 ро ки. Я — учи тель ви щої
ка те го рії. До учас ті у про ек ті моя зар пла та бу ла лед ве біль ше 5 тис.
рублів, але ко ли я про чи та ла про ком пе тен ції (це ви мо ги до то го,
що му сить умі ти хо ро ший учи тель), я зро зу мі ла, що во ни для ме -
не важ ли ві. Тре ба вмі ло ко рис ту ва ти ся су час ни ми тех но ло гі я ми,
не об хід ний твор чий під хід». Ко ли во на все це «зро зу мі ла» (за
5 тис. во на цьо го не ро зу мі ла), її зар пла та до рос ла до дев’яти з чи -
мось ти сяч плюс 2 тис. (ма буть, зі сти му лю ю чо го фон ду — за
«твор чість»). За га лом, як би не ба жан ня за ро би ти, ма буть, ці дум -
ки в неї так і не ви ник ли б.

Те пер са ма шко ла віль на роз по ряд жа тись, ко му скіль ки пла ти -
ти чи ви рі шу ва ти, по тріб ний їй по га ний учи тель чи ні, то му в де -
яких ре гі о нах про хо дять ве ли кі ско ро чен ня пен сі о не рів (у Крас но -
дарсь ко му краї пів то ри ти ся чі пе да го гів «звіль ни ли» свої міс ця).
Зро зу мі ло, що це зруч ний спо сіб звес ти ра хун ки і з не ба жа ни ми,
і з ти ми вчи те ля ми-пен сі о не ра ми, які не хо чуть по сту па тись міс -
цем мо ло дим.

ЗІМБАБВЕ: ЗАРПЛАТА ВЧИТЕЛІВ ВИРОСЛА НА 754 %

Зар пла та вчи те ля по вин на
бу ти при близ но се ред ньою
по об лас ті чи еко но міч но му
рай о ну. Так, до ре чі, прак -
тич но в усіх роз ви не них
країнах.
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го гіч но го пра ців ни ка профе сій них і тех но ло гіч -
них знань. Час ішов, і ко ли я, бу ду чи ди рек то ром
шко ли, прий ш ла пра цю ва ти в Цен т раль ний ін с -
ти тут під ви щен ня ква лі фі ка ції, за вдан ня, які ста -
вив пе ред со бою ін с ти тут, бу ли спря мо ва ні на
кон к ре ти за цію по нять про фе сій них знань ке рів -
ни ка шко ли. І то ді ін с ти тут по чав шлях фор му -
ван ня своєї струк ту ри вже як за клад осві ти.

Ці тен ден ції в ді яль нос ті про дов жи лись,
і Цен т раль ний ін с ти тут став ви щим на вчаль ним
за кла дом осві ти. Сьо год ні ми го ту є мо ме нед же -
рів осві ти, які здат ні ви рі шу ва ти фун к ці о наль ні
за вдан ня управ лін ня. Та ких фа хів ців десь де сять
від сот ків від за галь ної кіль кос ті управ лін ців за -
кла дів осві ти. У зв’яз ку з цим для та ких фа хів ців
не об хід ні зов сім ін ші кур си під ви щен ня ква лі фі -
ка ції, від по від ні їхньо му рів ню управ лінсь ких
умінь. Над ци ми пи тан ня ми теж пра цює на ша
уста но ва. То му сьо год ні Цен т раль ний ін с ти тут,
ви хо дя чи з на ших ви мог і від по від но до рі шен ня
Ка бі не ту Мі ніс т рів, є скла до вою Уні вер си те ту ме -
нед ж мен ту осві ти. До дат ко во в ін с ти ту ті є фа куль -
тет, який го тує фахів ців із ме нед ж мен ту осві ти.

На ша за да ча усклад ню єть ся тим, що слу хач
став більш ди фе рен цій о ва ним з точ ки зо ру і ба -
зо вих знань, і рів ня про фе сій ної ком пе тен т нос ті.
Нам тре ба ство рю ва ти лі нії ін ди ві ду аль но го
на вчан ня для слу ха чів, щоб во ни мог ли ви -
бра ти не об хід ний оч но-за оч ний курс чи мо дуль
для се бе та дій с но під ви щи ти рі вень ква лі фі ка -
ції, оно ви ти свої знан ня. То му ми зо бов’яза ні
бу ти до стат ньо гнуч ким на вчаль ним за кла дом
і ре агу ва ти на ви кли ки ча су.

О. І. А що мож на ска за ти про вза є мо дію
з ре гі о наль ни ми ін с ти ту та ми пі сля дип лом -
ної пе да го гіч ної осві ти?

Л. Д. Ра ні ше ми бу ли про від ною ор га ні -
зацією у струк ту рі під ви щен ня ква лі фі ка ції
педаго гіч них кад рів кра ї ни. На віть у За ко ні
«Про за галь ну се ред ню осві ту» за кріп ле но роль
на шо го ін с ти ту ту як ко ор ди ну ю чу та на уко во-
ме то дич ну. Сьо год ні ця нор ма в за ко ні не змі не -
на, і ми ви ко ну є мо цю фун к цію. А від по від но до
по ло жен ня про Цен т раль ний ін с ти тут, нас ці ка -
вить са ме зміс то ва скла до ва під ви щен ня ква лі -
фі ка ції пе да го гіч них пра ців ни ків, на від мі ну,
при пус ти мо, від між на род них відносин чи на -
уко во-ме то дич но го за без пе чен ня, яки ми зай -
ма ють ся ін ші під роз ді ли. Тим біль ше, що за раз
Інсти тут ін но ва цій них тех но ло гій і зміс ту осві ти
здій с нює на уко во-ме то дич ний суп ро від у рам -
ках під по ряд ку ван ня своєї ді яль нос ті Мі ніс тер -
ст ву осві ти і на уки.

Остан ні п’ять ро ків ми пра цю є мо з об лас ни -
ми ін с ти ту та ми пі сля дип лом ної пе да го гіч ної
осві ти в ре жи мі пар т нер ст ва. На прик лад, у пла ні
роз роб ки ти по вих на вчаль них пла нів, які є
спіль ним ін те лек ту аль ним про дук том. Ці ти по ві
на вчаль ні пла ни за твер д же ні на уко во-ме то дич -
ною ра дою на шо го ін с ти ту ту, але не по да ють ся у
ви гля ді без умов ної ін струк ції чи ін ших ак тів,
обов’яз ко вих для ви ко нан ня.

О. І. Сис те ма пі сля дип лом ної осві ти під -
да ва лась кри ти ці зав ж ди, на віть за ра -

дянських ча сів. За раз кри тич них ви слов лю -
вань ста ло на ба га то біль ше. Цен т раль ний
ін с ти тут у цьо му ро ці прий ме у сво їх сті нах
три ти ся чі фа хів ців, але все ж та ки основ на
ма са пе да го гів бу де ко рис ту ва тись по слу га -
ми сво їх об лас них ін с ти ту тів. Що тре ба зро -
би ти в цій лан ці?

Л. Д. Мі ніс тер ст во осві ти і на уки спіль но зі
Сві то вим бан ком ре алі зує про ект, який має
назву «Рів ний до ступ до якіс ної осві ти». У ньо му
є один із мо ду лів, який я очо люю в якос ті на уко -
во го кон суль тан та та який опі ку єть ся пер с пек -
тива ми розв’язан ня цієї проб ле ми. За раз гру па
науков ців-до слід ни ків із різ них ре гі о нів Укра ї -
ни, у пер шу чер гу це пра ців ни ки об лас них ін с ти -
ту тів, роз роб ляє ін но ва цій ну мо дель під ви щен -
ня ква лі фі ка ції пе да го гіч но го пра ців ни ка. Во на є
за галь но кон цеп ту аль ною та за галь но дер жав -
ною, в якій бу де за фік со ва на са ме та ка стра те гія
ін ди ві ду а лі за ції на вчан ня, тоб то сво бо ди ви бо -
ру на вчаль но го про це су, ви бо ру фор ми та ор га -
ні за ції на вчан ня. Учи тель змо же ви бра ти пев -
ний навчаль ний цикл, який по ви нен бу ти зруч -
ним з огля ду на строк, зміст, міс це під ви щен ня
ква лі фі ка ції то що.

Ство рю ва на мо дель бу де де кла ру ва ти
прин цип по тре би шко ли в під ви щен ні ква -
лі фі ка ції сво їх фа хів ців, тоб то са ме шко ла
бу де від ряд жа ти сво го фа хів ця для під ви щен ня
ква лі фі ка ції на не об хід ний да ний час, курс чи
цикл. Від по від но, шко ла бу де за ці кав ле на в от -
ри ман ні фа хів цем якіс них знань, то му що фак -
тич но во на ви сту пає в ро лі за мов ни ка освіт ніх
по слуг.

Ми ро зу мі є мо, що, мож ли во, сьо год ні ці
вве ден ня мо жуть ви гля да ти аб ст рак т но, але рух
упе ред не мож на при пи ня ти. Якби вже за раз за
кож но го вчи те ля, яко го на пра ви ли на під ви щен -
ня ква лі фі ка ції, від по ві да ла са ме шко ла й са ме
шко ла опла чу ва ла б йо го на вчан ня, то са ма
шко ла бу ла б най більш за ці кав ле на в якіс но му
під ви щен ні ква лі фі ка ції й от ри ман ні но вих
знань сво ї ми вчи те ля ми. За та ких умов мож на
ствер д жу ва ти, що вся сис те ма під ви щен ня ква -
лі фі ка ції пра цює на вчи те ля, а від цьо го ви гра -
ють усі.

Сьо год ні ж си ту а ція ін ша: за мов ни ком під -
ви щен ня ква лі фі ка ції пе да го гів ви сту пає Мі ніс -
тер ст во осві ти і на уки, але во но не знає по імен -
но, яка лю ди на при бу де на на вчан ня, кот ра по -
тім прий де на міс це своєї ро бо ти, та на скіль ки
якіс но во на за сво їть курс на вчан ня. То му став -
лен ня до сві доц т ва про під ви щен ня ква лі фі ка ції
та став лен ня до дип ло му, на прик лад, ма гіс т ра —
це ду же різ ні ре чі, це зро зу мі ло.

За раз у рам ках зга да но го про ек ту ми вво -
ди мо та ке по нят тя, як «За лі ко ва книж ка вчи те -
ля», або «Пор т фо ліо вчи те ля». Що ма єть ся на
ува зі: це зве де ні да ні про сер ти фі ка ти, сві доц т -
ва, за хис ти про ек тів, ін ші до ку мен ти, які під -
твер д жу ють от ри ма ні вчи те лем до дат ко ві знан -
ня й ком пе тен т нос ті за весь йо го пе да го гіч ний
шлях. Тоб то це книж ка роз вит ку вчи те ля як фа -
хів ця. До ре чі, на прик лад, у Фран ції її так і на -
зи ва ють. Лю ди на мо же пред’яви ти її на чер го -
вій атес та ції.

О. І. У Цен т раль но му ін с ти ту ті під ви -
щення ква лі фі ка ції бу ло два та ких по нят тя,
як, по-пер ше, ре зерв ке рів них кад рів, і дру -
ге — пе ре до вий пе да го гіч ний до свід Укра ї -
ни. Ці ка во, що з ни ми ста лось?

Л. Д. Сто сов но ре зер ву ке рів них кад рів.
У за мов ни ка, ма буть, є ре зерв ке рів них кад рів.
Ра ні ше, на прик лад, у м. Ки є ві, ді яла та ка мо -
дель: ви зна ча ли шко лу, ку ди зби ра лись пе да го -
гіч ні пра ців ни ки, кот рі пла ну ва лись як ре зерв,
про хо ди ли на вчан ня, от ри му ва ли від по від ний
до ку мент, але чи всі во ни по тім ста ли ди рек то -
ра ми шкіл? Ма буть, ні. Сьо год ні в де яких міс тах
місь кі управ лін ня осві ти іні ці юють ство рен ня та -
ких шкіл. Але чи пра цює сам ме ха нізм на дер -
жав но му рів ні управ лін ня осві тою? Чи той, хто
от ри мав по свід чен ня про пе ре під го тов ку як ре -
зерв, на справ ді є в ре зер ві?

Я мо жу ска за ти, що на справ ді ре зер вом
став той, хто от ри мав дип лом ма гіс т ра з ме -
недж мен ту осві ти. Це справ ж ній ре зерв, то му
що зав т ра, від по від но до За ко ну «Про за галь но -
ос віт ній на вчаль ний за клад», ке рів ни ком мо же
ста ти тіль ки той, хто прой шов від по від ну атес та -
цію, яка бу де ха рак те ри зу ва ти йо го дип лом. Це
з ча сом від бу деть ся. То му ви хо дить, ці кад ри і є
справ ж нім ре зер вом.

Що сто су єть ся пе ре до во го пе да го гіч но го до -
сві ду, то за галь но те о ре тич но йо го за раз від но -
сять до пер с пек тив но го. Та ким пер с пек тив ним
пе да го гіч ним до сві дом мо жуть бу ти, на прик лад,
за про по но ва ні ма те рі а ли з кон кур су «Учи тель
ро ку», ма те рі а ли ме то дич но го цен т ру Інсти ту ту
ін но ва цій них тех но ло гій і зміс ту осві ти. Пе ре -
мож ці й учас ни ки кон кур сів «Учитель ро ку»,
«Ме то дист ро ку», «Ди рек тор ро ку» і є фак тич но
роз роб ни ка ми пер с пек тив но го до сві ду. Цей до -
свід збе рі га єть ся в Інсти туті ін но ва цій них тех но -
ло гій і зміс ту осві ти та пре зен ту єть ся про фе сій ній
гро ма ді че рез пуб лі ка ції в на уко вих ви дан нях.

На уков ці об лас них ін с ти ту тів пі сля дип лом -
ної пе да го гіч ної осві ти та Цен т раль но го ін с ти ту -
ту, без умов но, ознай ом лю ють ся з ци ми ма тері -
а ла ми та да ють ре ко мен да ції з йо го впро вад -
жен ня в пе да го гіч ну ді яль ність. Швид кість упро -
вад жен ня пер с пек тив но го до сві ду, без умов но,
за ле жить від ді яль нос ті ме то дич них служб ін -
сти ту тів під ви щен ня ква лі фі ка ції на об лас но му
рів ні, бо во ни є без по се ред ні ми коор ди на то ра -
ми кон кур сів «Учи тель ро ку».

Хо чу за зна чи ти, що те о ре тич но ми роз ме -
жува ли по нят тя пер с пек тив но го пе да го гіч но го
до сві ду й пе да го гіч них ін но ва цій. Пер с пек тив ний
пе да го гіч ний до свід має чіт ко осо бис тіс не за -
барв лен ня, тоб то це кон к рет ний до свід. Ми
може мо ознай о ми ти ся з ним, але він не є на -
стіль ки тех ноло гіч ним, щоб йо го мож на бу ло по -
вто ри ти. А ось ін но ва ція тех но ло гі зо ва на, до неї
тре ба го ту ва тись. Го ту ва ти вчи те ля до роз ви -
валь но го на вчан ня, го ту ва ти до за сто су ван ня
тео рій Мон тес со рі, Валь дорфської шко ли то що.

О. І. Вдяч ний за роз мо ву. До зволь те по -
ба жа ти Вам і Ва шій уста но ві за взя тих слу ха -
чів, здат них зро би ти про рив у під ви щен ні
якос ті ук ра їнсь кої осві ти.

ІНТЕРВ’ЮІНТЕРВ’Ю

О. І. Як ви осо бис то оці ню є те су час ну осві ту в Укра ї ні? Які ба чи те
по зи тив ні мо мен ти (упев не ний, що во ни є) та які проб ле ми по тре бу -
ють, із точ ки зо ру під ви щен ня ква лі фі ка ції осві тя ни на, не гай но го
ви рі шен ня? Мо ва, зви чай но, пі де про за галь ну се ред ню осві ту.

Л. Д. Як ди рек тор Цен т раль но го ін с ти ту ту пі сля дип лом ної пе да го гічної
осві ти, який увій шов до скла ду Уні вер си те ту ме нед ж мен ту осві ти, хо чу на -
го ло си ти, що в на шій уста но ві вчи тель не під ви щує ква лі фі ка цію. Він ро -
бить це на ба зі об лас них ін с ти ту тів, з яки ми ми спів пра цю є мо як пар т не ри
в на уко во-ме то дич но му на пря мі.

На мій по гляд, учи тель, який от ри мав пе да го гіч ну осві ту у ви що му
навчаль но му за кла ді, уже є фа хів цем. Ко ли він при хо дить до шко ли, то
демон ст рує свій рі вень про фе сій ної ком пе тен т нос ті. Ми всі зна є мо, чо го
не ви ста чає мо ло до му ук ра їнсь ко му вчи те лю: перш за все не ви ста чає тех -
но ло гіч ної скла до вої в ді яль нос ті. І ко ли він по чи нає пра цю ва ти з уч ня ми,
то ро бить свої пер ші по мил ки й до ки їх не ви пра вить, не на вчить ся бу ти
май ст ром.

Якщо го во ри ти про по зи тив ні сто ро ни су час но го ук ра їнсь ко го вчи те -
ля, то мож на ствер д жу ва ти, що він плід но пра цює в най більш по ши реній
уроч ній сис те мі. А ось у по за уроч ній, по за клас ній або вза га лі не в по лі
клас но-уроч ної сис те ми — ні. А у сві ті пе да го гіч них тех но ло гій, аль тер на -
тив них клас но-уроч ній сис те мі, ба га то. Ме ні, при чет ній до те о рії ме нед ж -
мен ту ін но ва цій, яка опі ку єть ся проб ле ма ми пе да го гіч ної ін но ва ти ки, кон -
че по тріб но зна ти — як же вчи тель змо же прий ня ти ту чи ін шу ін но ва цію,
зро зу мі ти та за про ва ди ти на прак ти ці. Ко ли та в який спо сіб учи тель опра -
цює ін но ва цій ні тех но ло гії осві ти? Чи є в ньо го на це час, якщо він має
тижне ве на ван та жен ня 18 го дин, а, ура хо ву ю чи ре алії сьо го ден ня, де хто

ви му ше ний пра цю ва ти на пів то ри-дві став ки? Ча су на са мо роз ви ток прос -
то не має. Са ме в цьо му я вба чаю склад ність си ту а ції.

А як що по вин на іс ну ва ти шко ла май бут ньо го, то му сять іс ну ва ти вчи -
тель май бут ньо го й учень май бут ньо го. Ми зо бов’яза ні під го ту ва ти уч ня
до жит тя в рин ко вих умо вах. Але як не рин ко ва шко ла має під го ту ва ти уч -
ня до жит тя в рин ко вих умо вах?

До ре чі, ми про ве ли мо ні то ринг із проб ле ми пра цев лаш ту ван ня ви -
пус к ни ків пе да го гіч них уні вер си те тів в ук ра їнсь ких шко лах. Ре зуль та ти
свід чать про те, що 40 % ви пус к ни ків уза га лі не влаш то ву ють ся на ро бо ту
до шко ли, і на це є кіль ка при чин. Пер ша, яс на річ, це рі вень за ро бітної
пла ти, дру га — кар’єр не зро стан ня все ре ди ні шко ли: фа хі вець не ба чить
пер с пек тив сво го ре аль но го кар’єр но го рос ту й, від по від но, по кра щен ня
гро шо во го за без пе чен ня. Але впев не на — як що лю ди на на ро ди лась бу ти
вчи те лем, во на не зій де з цьо го шля ху, а дер жа ва у свою чер гу по вин на
ство ри ти не об хід ні умо ви для роз вит ку фа хів ців у шко лі та нор маль но го
ма те рі аль но го за без пе чен ня. Та ке моє, мож ли во, ре во лю цій не, ба чен ня
ви хо ду шко ли з ни ніш ньо го ста ну.

О. І. Інсти тут, яким ви за раз ке ру є те, кіль ка ра зів змі ню вав ці лі,
за вдан ня, на віть на зву. Яка йо го ни ніш ня кон цеп ту аль на по бу до ва з
огля ду на сьо год ніш ні ре алії?

Л. Д. Дя кую, ду же доб ре за пи тан ня. Якщо за ну ри тись в іс то рію нашо го
ін с ти ту ту, то ска жу, що май же кож ні п’ять ро ків у ін с ти ту ті прохо ди ли різ ні
змі ни. Спо чат ку це був прос то центр під ви щен ня ква лі фі ка ції ке рів ни ків за -
кла дів осві ти, але, під три му ю чи ідео ло гію то го ча су, за вдан ня фор му ва лись
на ідео ло гіч но му під ґ рун ті, прак тич но без ура ху ван ня не об хід них для пе да -

СТВОРЮЄМО ЛІНІЮ ІНДИВІДУАЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Інтерв’ю Лідії Іванівни Даниленко,
директора Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти
головному редактору педагогічного видавництва «Плеяди»

Відкритий урок # 1’ 200912



О
станніми роками все ширше
розповсюджуються різно-
манітні простудні інфекції,
ми знаходимо все нові види
грипу й таке інше. В Україні

екологічна ситуація особливо критична.
Історичне тло їй дає ще трагедія на
ЧАЕС. Окрім страшних наслідків, яких
ми зазнали 1986 року, до наших часів
ді йшли ще й
менш помітні:
забруднене по-
вітря, ослабле-
ний організм.
Тому, як законо-
мірність, в осін-
н ь о - з и м о в и й
період полікліні-
ки переповнені
хворими на ан-
г іну, бронхіт,
г р и п т о щ о .
Одними з най-
піддатливіших і
найуразливіших
до хвороб є ди-
тячі організми.
Тому щорічно
чуємо або чита-
ємо повідом-
лення в засобах
масової інфор-
мації про низь-
кий рівень від-
в і д у в а н о с т і у
шкільних і до-
шкільних на-
вчальних закла-
дах, про посту-
пове закриття освітніх закладів на ка-
рантин.

Щоправда, і це проблема сьогод-
нішньої освіти й медицини, часто діти,
які перейшли бар’єр сьомого року на-
вчання, звичним ділом уважають про-
гулювання уроків, а маючи знайомих
чи родичів у медичних установах, легко
забезпечують себе «діагнозами про за-
студу». Не кожну довідку є можливість
перевірити. Отже, не факт, що іноді ка-
рантин є штучно притягнутим.

Хороший спосіб покращити на-
вчання. Почнемо з «плюсів» зимового
відпочинку. Звичайно, карантин не
означає, що всі діти школи застуджені,
а тому частина здорових теж повинна
чимось зайнятись. Якщо одні повинні
лікуватись, то інші — намагатись не за-
хворіти. Саме час звернути увагу на свої

оцінки й спробувати покращити їх. Ко-
мусь варто дочитати кілька творів із лі-
тератури чи вивчити вірша, комусь не
підкоряється геометрія, хтось не надто
досконало проводить хімічні досліди, а
комусь і до вступних не завадило би
підготуватись. Ось і звертаються всі си-
ли на вдосконалення й підвищення сво-
го інтелектуального рівня.

А що, коли такі канікули стануть
найкращим способом забути все, що
до цього засвоїв на уроках? Усі ми
знайомі з сестрицею-лінню, в якої
основна фраза: «Та ще багато часу є.
Ось завтра й почну. Стовідсотково. А
сьогодні відпочину від усього. Хіба я
мало попрацював під час навчального
року?» Так от, ніколи те завтра не настає
для одних, а для інших воно настає в
останній день так званих «канікул».

Бачимо, що з початку такий світлий
«плюс» вилився у великий «мінус». Як-
то кажуть, «хотів зробити як краще, а
вийшло як завжди».

Крім того, навіть якщо школярі й
візьмуться за покращення своїх оцінок,
як мінімум на чотири-п’ять тем з кож-
ного предмета вони відстануть. За той
час, доки вони будуть шліфувати від-
шліфоване, нові сторінки підручників

будуть припадати пилюкою. А наздо -
гнати десь-колись загублене в часі зов-
сім непросте заняття, особливо, якщо
це стосується навчання. Зникає все: ма-
теріал, бажання, пам’ять. Це щось нага-
дує оповідання з нашого дитинства пе-
дагога-письменника Щ. Сагдилла «Ку-
ди робота ховається?».

Дівчинка вирішила після вечері по-
мити посуд.

— Мамо, —
сказала вона, —
тепер я завжди
допомагатиму
тобі. І ніколи, ні-
коли не стом-
люсь.

Мати була
зворушена. Вона
пригорнула до
себе доньку:

— Гаразд. Як -
що так, донечко,
тоді завтра пе-
ред моїм повер-
ненням додому
зроби щось у ха-
ті. Що саме —
побачиш сама.

— Добре, ма-
мо, я все зроб-
лю, тобі нічого
не залишиться!

Н а д р у г и й
день мати пішла
на роботу. А дів-
чинка погралась
у дворі. Потім
побігла до по-

дружок. І раптом пригадала про свою
обіцянку все поробити вдома.

— Ой, пропала моя голівонька, —
вигукнула вона.

Дівчинка стояла у дворі й дивилась
на всі боки. За що їй узятись? Але чо-
мусь жодної роботи не бачила. Якби їй
впав у вічі віник, вона би підмела у дво-
рі. Трапився би совок — прибрала би
сміття, ганчірка — помила би підлогу.

Раптом вона побачила на веранді
ляльку.

Дівчинка взяла її й почала гратись.
Настав вечір. Уся сім’я зібралась у

хаті. Після вечері мама спитала:
— Ну, що ти сьогодні, донечко,

встигла зробити в хаті?
— Ой, — відповіла дівчинка, — я шу-

кала роботу і не знайшла її. Ти, коли
йшла з дому, заховала всі роботи!

Мама засміялась:

Відкритий урок # 1’ 2009

ШКОЛА

Останніми роками карантин практикується щорічно на два тижні, 
а іноді й двічі на рік. Це тягне за собою велику кількість наслідків, які ми зараз
розглянемо, досліджуючи «плюси» й «мінуси» таких «додаткових» канікул.

КАРАНТИН — ПОРЯТУНОК ВІД ЗАСТУД?
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— Як це так вийшло? Віник і совок
під ґанком, ганчірка ось там, на цвяш-
ку. Тобі треба навчитися самій знаходи-
ти роботу.

Наші школярі схожі у своєму став-
ленні до навчання на цю дівчинку: якщо
пальцем не вкажеш, як це роблять зав-
жди вчителі, то й роботи не буде. Отже,
карантин назвати хорошим способом
покращити успіхи в навчанні навряд чи
можна. До того ж, це й не є прямим
обов’язком цього шкільного «заходу»,
швидше дотичним підпунктом до за-
гального питання.

Повертаємось до шестиденки.
Спосіб наздогнати матеріал, утрачений
під час «вимушених» канікул, усе-таки
є. Навчання, а таке практикують знову,
відбувається по суботах, відповідно до
пропущених днів у хронологічному по-
рядку. Перша субота — працюємо за по-
неділок, друга субота — за вівторок і так
до кінця. Єдине, що не тішить, — це ста-
ренька радянська шестиденка, коли ді-
ти ходили до школи шість днів на тиж-
день. І якщо в той час це приносило не-
абияку користь, то в наш час таке пере-
працювання лише сприяє викривленню
розуміння навчального процесу. Цьому
є звичайне пояснення. На жаль, суботні
відпрацювання — це тільки формаль-
ність і відбувається, як кажуть, для га-
лочки. Зазвичай можемо зіткнутися з та-
кою картиною суботнього навчання:

1) у класі всього половина учнів (як-
що не менше). Усі вони розслаблені,
адже звикли, що субота — це день від-
починку. Психологічно діти, звикнувши
до однієї ситуації, дуже важко адапту-
ються до іншої, перебазовуються на ін-

шу хвилю. Якщо ця хвиля не сприяє їх-
нім бажанням, вони набираються агре-
сії й іноді виконують необдумані речі,
незрозумілі дорослій людині: «Частина
учнів поїхала до бабусь, дідусів, а інша
частина навіть не бачить потреби в та-
ких позаурочних заняттях. Чим гірший
я?» Ось уже один недолік;

2) уроки в більшості шкіл скорочені:
учителі, як не одноразово про це гово-
рилось, теж люди й мають свої пробле-
ми, свою сім’ю, інші обов’язки, а такий
«позаштатний розклад» зовсім не впи-
сується в життєві корективи більшості з
них. Ось і доводиться робити уроки де-
що коротшими. Діти ж, знаючи про
тривалість уроку, настільки розчиня-
ються у своїх проблемах, що й викла-
дача, по суті, не чують, а тільки роблять
розумний вигляд. Така байдужість тяг-
не за собою й запізнення на уроки, й
постійне відпрошування «на хвилинку»
та багато інших речей, що просто-таки
зривають суботній урок.

Мабуть, непродуктивність таких
«відпрацювань» деякі школи таки розу-
міють, тому винайшли інший спосіб —
нульові та додаткові уроки. Нульовий
урок ставиться переважно на 7:45 або
на 8:00, залежно від того, коли розпо-
чинаються уроки у школі. Проте на такі
уроки учні часто спізнюються й не всти-
гають або й лінуються прийти. А додат-
кові уроки ставляться після уроків. Це
найдієвіший спосіб затримати клас у
повному складі. Але й тут виникає
проблема, трохи психологічного плану:
учень залишиться й буде слухати, запи-
сувати, відповідати, ось тільки мозок
відключиться й усі дії будуть маши-
нальними, тобто й сприймання та за-
пам’ятовування зійде до нуля.

Ось вам ще один недолік карантину.

Лікування вдома, або скільки ді-
тей повернеться до школи? Отже,
звернемось до основної мети каранти-
ну — запобігання розповсюдженню за-
студної інфекції серед школярів, дезін-
фекція шкіл. Якщо другого пункту ре-
ально уникнути, то перший — це тільки
вуаль, щоби прикрити справжню проб-
лему.

Карантин. Що ми бачимо на вули-
цях? Величезна кількість дітей з мокри-
ми спинами, червоними носами й го-
лими руками грається у сніжки. Жодна
дитина, не заражена хворобою, у час
таких канікул не сидітиме вдома й не
читатиме книжку. З іншого боку, коли б
не канікули, то дитина ходила б до
школи, училася протягом дня, а повер-
нувшись додому, повинна була б сіда-
ти за уроки та продовжувати навчання.

Після карантину, як правило, значна
частина здорових до цього часу дітей
не повертається за шкільну парту ще як
мінімум тиждень.

У цей же час у школах переважно
жодна дезінфекція не проходить, а пі-
сля «канікул» діти повертаються до тих
же заражених класів.

Владні структури освіти, намагаю-
чись зробити хоча б якісь кроки в бік
«хорошої справи», часто забувають: те,
що вони вважають вірним рішенням,
не завжди приносить хороші результа-
ти, не завжди відповідає нормам ре-
ального світу, а не утопії, сформованій
людьми, які не мають справ безпосе-
редньо зі школою.

Якщо говорити про здоров’я дітей у
школі, то тут варто звернути дещо в ін-
ше русло, не те, яке несе за собою ка-
рантин. Було би значно доречнішим по-
вернути у стіни школи фізичне загарту-
вання, використовувати народні мето-
ди оздоровлення дитини. Будь-який із
бабусиних методів видасться значно
пліднішим, аніж натягнутий по струнах
карантин з метою «вилікуватись». Усе
частіше й частіше ми замислюємось: чи
потрібні ті «додаткові» канікули? Чи не
завдадуть вони шкоди тим, кого ми на-
магаємось уберегти?

Саме такі думки спонукатимуть до
полемік, а полеміки до роздумів, що
виллються в дії. Головне, щоб вони
йшли на користь, а не на шкоду.

О. Іванова-Комарщук

ШКОЛА

Проб ле мою сьо год ніш ньої
осві ти й ме ди ци ни є те, що
час то ді ти, які пе рей ш ли
бар’єр сьо мо го ро ку на -
вчан ня, звич ним ді лом ува -
жа ють про гу лю ван ня уро ків,
а ма ю чи знай о мих чи ро ди -
чів у ме дич них уста но вах,
лег ко за без пе чу ють се бе
«діа гно за ми про за сту ду».

Влад ні струк ту ри осві ти, на -
ма га ю чись зро би ти хо ча б
якісь кро ки в бік «хо ро шої
спра ви», час то за бу ва ють:
те, що во ни вва жа ють вір -
ним рі шен ням, не зав ж ди
при но сить хо ро ші ре зуль та -
ти, не зав ж ди від по ві дає
нор мам ре аль но го сві ту, а
не уто пії, сфор мо ва ній
людь ми, які не ма ють справ
без по се ред ньо зі шко лою.
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ШКОЛА

У
чи тель і бать ки — два стов пи,
які є осно вою для фор му ван ня
мо ло дої лю ди ни, утвер д жен -
ня її сві то гля ду. На од но му
на ба га то важ че три ма тись,

то му важ ли вою є плід на вза є мо дія цих лю -
дей. Во ни опо ра, від чу ва ю чи яку, ди ти на
мо же віль ні ше ди ха ти в цьо му сві ті. Ко ли
ти ма єш, ку ди при зем ли тись, то не бо їш ся
лі та ти. Образ но, але, ду маю, усі ро зу мі ють.
Без пе реч но, кож на час ти на цьо го не ве ли -
ко го лан цю га має пра цю ва ти на дій но та
ефек тив но. Від шко ля ра за ле жить ду же ба -
га то. А вчи те лі та бать ки ма ють ра зом ство -
рю ва ти умо ви, в
яких той змо же
роз ви ва ти се бе та
пі зна ва ти світ. На -
скіль ки хо ро ши -
ми бу дуть ці умо -
ви, за ле жить від
них.

До сяг  нен ня
од нієї ме ти різ -
ни ми спо со ба -
ми. Шко лу на зи -
ва ють дру гим до -
мом ди ти ни. Ду -
маю, як би скеп -
тич но не ста ви -
лись до цьо го
твер д жен ня са мі
шко ля рі, шко ла
все-та ки зай має
знач не міс це в їх -
ньо му жит ті. І не
тіль ки то му, що
про во дять во ни
там по ло ви ну кож но го дня. Ді ти зви ка ють
до шко ли як до міс ця, яке мож на на зва ти
сво їм, рід ним. І лю бить її кож ний по-сво є -
му. Учень при но сить дум ки, вра жен ня про
шко лу до пер шо го до му, де на ма му з та -
том че кає ве ли чез ний по тік слів, не га тив -
них чи по зи тив них, на який тре ба вмі ти
пра виль но ре агу ва ти. Ду же важ ли во, що -
би бать ки ро зу мі ли, що кож не їх нє за ува -
жен ня про шко лу, вчи те ля чи влас ну ди ти -
ну впли ває на її по ве дін ку. То му сло ва ма -
ють бу ти об ґ рун то ва ни ми та влуч но пі ді -
бра ни ми. «Не звер тай ува ги, син ку, на
свою вчи тель ку, не хай со бі го во рить», «не
слу хай її», «не пе ре жи вай, я все влад наю».
По діб ні ре чен ня чу ють де які уч ні від бать -
ків, і це не ви гад ка. Що ж во ни при не суть?
Тіль ки за гос т рен ня пев но го кон ф лік ту.
Учи те ля бать ки по вин ні по ва жа ти за будь-
яких об ста вин, не при ни жу ва ти йо го пе ред
ди ти ною.

Окре мий пе да гог в очах шко ля ра
уособ лює всю шко лу, а став лен ня до ньо го
пе ре но сить ся на ін ших учи те лів і всю сис -
те му осві ти вза га лі. По га не сприй нят тя лю -
дей, яких тре ба по ва жа ти, та не по слух
обер нуть ся про ти ди ти ни. Якщо бать ки ма -
ють якісь пре тен зії до вчи те ля, то по вин ні
по го во ри ти без по се ред ньо з ним, а та кож
із ке рів ниц т вом шко ли. Що до пе да го гів, то
во ни, у свою чер гу, му сять пам’ята ти, що
бать ки — свя те для ди ти ни. Не мож на об -
ра жа ти їх, ука зу ва ти на не до лі ки чи щось
по діб не. На чу жих ва дах хо ро шої лю ди ни
не ви хо ва єш. На вча ю чи уч нів, не тре ба ка -

за ти їм по стій но, чо го не мож на ро би ти,
тре ба по ка зу ва ти, що на ле жить ро би ти.

Учи те лі та й бать ки ра зом ви хо ву ють
ди ти ну. Їхня ме та єди на, спо со би тіль ки
тро хи різ нять ся. На вчан ня у шко лі внор мо -
ва не, струк ту ро ва не, фор ма лі зо ва не. На ді -
тей тут че ка ють від по від ні фор ми звіт нос ті.
Удо ма про цес ви хо ван ня віль ні ший. Як уже
за зна ча лось ви ще, ме та єди на, то му, зда -
ва лось би, проб лем не по вин но ви ни ка ти.
Кож ний ви хо вує ди ти ну в пев ний, від ве де -
ний для ньо го час. І вчи тель, і бать ки вчать
пра виль но сприй ма ти світ, гід но по во ди ти
се бе в ньо му, умі ти роз різ ня ти хо ро ше та
по га не. Мож на й да лі роз пи су ва ти, які
обов’яз ки ви хо ва те лів, бо їх ба га то, але
повер не мось до влас не спів пра ці бать ків
і вчи те лів.

Діа лог че рез по се ред ни ка. Проб ле ми
все-та ки з’яв ля ють ся. Діа лог між бать ка ми

та вчи те лем від бу ва єть ся не без по се ред ньо,
а че рез по се ред ни ка, яким ви сту пає ди ти на.
Якщо є по се ред ник, то зро зу мі ло, що ін фор -
ма ція не зав ж ди бу де об’єк тив ною. Що я
маю на ува зі? У шко ля ра своє став лен ня до
тієї чи ін шої си ту а ції, особ ли во кон ф лік т ної.
Він не зби ра єть ся й не хо че до три му ва тись
ней т раль ної по зи ції, та й не мо же. Як учи те -
лі, так і бать ки по вин ні ро зу мі ти, що ди ти ну
тре ба слу ха ти, але не ві ри ти їй слі по. По -
спіл ку ва тись вар то без по се ред ни ка.

Якщо в учи те ля ви ник якийсь кон ф лікт
з уч нем, то най пер ше він має за ла год жу ва -
ти йо го са ме з ним. Ко ли ж проб ле ма по -

ши ри ла ся за ме жі
фор ма ту «учи -
тель—учень» і за -
чі пає бать ків, то ді
тре ба по роз мов -
ля ти з ни ми. Тре -
ба по яс ни ти свою
по зи цію, зро зу мі -
ти, що зна ють ма -
ма чи та то, бо їм
ві до мо тіль ки те,
що роз по ві ла ди -
ти на. Ко ли сту -
ден тів го ту ють до
вчи те лю ван ня, то
їм ка жуть, що,
крім пе да го гів,
во ни ма ють ста ти
ще й хо ро ши ми
пси хо ло га ми. У
си ту а ції, про яку
ми го во ри мо, та ке
вмін ня ду же по -
тріб не. З ва шою
до по мо гою бать -

ки по вин ні зро зу мі ти, що роз по відь їхньої
ди ти ни не є об’єк тив ною, бо во на за ці кав -
ле на сто ро на. Зро зу мі ло, що го во ри ти тре -
ба тро хи ін ши ми сло ва ми. Роз ка жіть, як усе
ви гля да ло з ва шо го бо ку, але не за будь те і
про свою суб’єк тив ність. На га дай те про неї
бать кам. Да лі за ли шіть їм пра во ро би ти ви -
сно вок. Так у вчи те ля збіль шаться шан си
по ро зу мі тись. Але в жод но му ви пад ку не
мож на зма льо ву ва ти об раз ди ти ни тіль ки в
тем них то нах, від гу ку ва тись про неї тіль ки
не га тив но пе ред її бать ка ми. По-пер ше, це
свід чи ти ме про ва шу не спро мож ність знай -
ти під хід до уч ня, від шу ка ти йо го хо ро ші
сто ро ни й роз ви ва ти їх, по-дру ге, об ра зить
бать ків, бо ди ти на є їх нім про дов жен ням,
най цін ні шим у жит ті.

Пам’ятай те, кри ти ка до по ма гає тіль ки
то ді, ко ли є кон ст рук тив ною, а не руй нів -
ною. До то го ж, го лов не за вдан ня пе да го га
не кри ти ку ва ти, а знай ти спо со би ви рі шен -

Як учи те лю ство ри ти по зи тив ний імідж се ред бать ків, 
як спо до ба тись їм? Чи тре ба до год жа ти бать кам? 
Чо го на сам пе ред хо чуть ма ма з та том від пе да го га? 
На ці та ін ші за пи тан ня від по ві да ти ме мо да лі.

ЯК ВЗАЄМОДІЯТИ З БАТЬКАМИ УЧНІВ
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ня проб ле ми. По слу хай те бать ків, по радь -
те щось ви їм, по шу кай те ра зом при чи ни
та спро буй те до мо ви тись про спіль ні дії.

Спів пра ця з до рос ли ми діть ми.
Проб ле ма не роз умін ня бать ка ми влас них
ді тей по ши рю єть ся й на вчи те лів. «Чо му
моя ди ти на не вчить ся доб ре, я ж бу ла від -
мін ни цею? Ви по га но їй по яс ню є те. Зро біть
так, щоб у неї бу ли хо ро ші оцін ки. Хто до -
зво лив вам ви кла да ти, ви ж ні чо го не вмі -
є те? Моя доч ка не хо че ме не слу ха ти, чо го
ви їх учи те?» І так да лі. Якщо бать ки хо чуть
знай ти вин но го, то се ред усіх ін ших ва рі -
ан тів во ни роз гля да ти муть і вчи те ля. Са мі
ж бу дуть остан ні ми у спис ку. Як по ви нен
ре агу ва ти пе да гог? Тіль ки стри ма ною по -
ве дін кою, ува гою на віть до без глуз дих за -
ува жень. Спро буй те ро зі бра тись у си ту а -
ції. Спи тай те, чо му вва жа ють вин ним са ме
вас? Не хай на ве дуть ва го мі ар гу мен ти. Уся
ця роз мо ва має від бу ва тись тіль ки у спо -
кій них то нах, а за без пе чи ти це по ви нен

учи тель. Бо свар ка ми жод ної проб ле ми не
ви рі ши ти. До по мог ти — та кож ва ше за -
вдан ня. Зро зу мі ло, що жод ної ін струк ції з
кіль ко ма пун к та ми для розв’язан ня будь-
якої су пе реч ли вої си ту а ції в пе да го га не ма
й не бу де. Але во на би вам не до по мог ла,
бо до різ но ма ніт тя людсь ких ха рак те рів не
мож на знай ти єди но го під хо ду. Пе да го га
вчи ли пра цю ва ти з уч ня ми, по ка жіть свою
май с тер ність на до рос лих ді тях.

Спіл ку ван ня бать ків з учи те ля ми має від -
бу ва тись не тіль ки то ді, ко ли ви ник ла кон -
флік т на си ту а ція. Слід пе рі о дич но зу стрі ча -
тись для то го, що би кра ще зро зу мі ти ди ти -
ну. Чим во на ди хає? Що її ці ка вить? Що їй
до ро ге? Удо ма учень по во дить ся інакше,
ніж у шко лі. Але як удо ма, так і у кла сі ди ти -
на по ка зує се бе. Різ ни ми спо со ба ми роз ка -
зує сві ту й рід ним про се бе. До рос лі не зав ж -
ди ро зу мі ють, що хо че ска за ти тією чи ін шою
по ве дін кою їх ній син чи учень. Для кра що го
ро зу мін ня тре ба об’єд ну ва ти зу сил ля.

Учні є різ ни ми, так і бать ки від різ ня ють -
ся од ні від од них. І до кож но го тре ба зна хо -
ди ти свій під хід. Най склад ні ше бу ває то ді,
ко ли вчи тель му сить по чи на ти зі, зда ва -
лось би, най прос ті шо го. Пе ре ко ну ва ти де -
ко го в то му, що на вчан ня є важ ли вим для
їхньої ди ти ни. Без знань не бу де хо ро шо го
спе ці а ліс та, без від по ві даль нос ті — доб ро -
го гро ма дя ни на. Май бут нє мо ло дої лю ди -
ни за ле жить у пер шу чер гу від неї са мої, її
на по лег ли вос ті та ста рань. Уже до цьо го
до да єть ся бать ківська до по мо га. І як що ма -
мі чи та то ві тре ба по яс ню ва ти особ ли вос ті
ви хо ван ня, то зро би ти це має вчи тель.

До рос лі, по вер та ю чись до шко ли, зно ву
ста ють уч ня ми. Учи те лі їх ніх ді тей на га ду -
ють влас них, дав но за бу тих. За ува жен ня до
си на чи доч ки бать ки сприй ма ють як до се -
бе. З’яв ля єть ся ба жан ня як у ди тин ст ві:

швид ше втек ти з ка бі не ту. Пе да гог має це
вра ху ва ти й роз мов ля ти на рів них. Тре ба
по яс ни ти бать кам, що во ни та кож є вчи те -
ля ми ди ти ни, а от же, ви ко ле ги. Ма ма чи
та то при хо дять не на ки ли мок, а на на ра ду
для спіль но го ви рі шен ня спіль них проб лем.

Ча сом, за кін чив ши шко лу, ми щось за -
бу ва є мо там. Май же всі де що ли ша ють,
хтось біль ше, хтось мен ше, бо зда єть ся,
що стіль ки ба га жу нам не зна до бить ся в
до рос ло му жит ті. А по вер та ю чись уже у
ста ту сі бать ків, чо гось шу ка є мо.

На слі ду ван ня бать ків — ще один мо -
мент, з яким сти ка ють ся вчи те лі. За зви чай
у ді тей є свої ку ми ри, яких вони хо чуть ко -
пі ю ва ти, на слі ду ва ти, бу ти до них по діб ни -
ми. Інко ли ни ми ста ють бать ки. На віть не
так ку ми ра ми, як об’єк та ми на слі ду ван ня.
Ди ти на ба чить ма му з та том ду же час то,
їх ня по ве дін ка стає зраз ком. Доб ре, ко ли
рід ні по да ють хо ро ший при клад, але бу ває
на впа ки. Тут учи те лю та кож до ве деть ся по -
пра цю ва ти з бать ка ми. Не вар то вка зу ва ти
на їх ні не до лі ки, бо це їх обу рить. «Хто ви
та кий, що по вча є те до рос лих, успіш них
лю дей?», — мо же те по чу ти та ке на влас ну
ад ре су. По ста рай тесь по ка за ти, як по ве -
дін ка ма ми з та том впли ває на ди ти ну.

Де які шко ля рі усві дом лю ють, що, як не
при кро це ви зна ва ти, але бать ки не гід ні
то го, що би бра ти з них при клад. У та ких
ви пад ках во ни мо жуть пе ре клю чи ти свою
ува гу на пе да го га. На хо ро шо го вчи те ля,
доб ро та яко го на га дує бать ківську лю бов.
Сім’ї бу ва ють бла го по луч ні й не ду же.
Одним ді тям усе ре ди ні ро ди ни ви ста чає
лю бо ві, ін шим її гра нич но ма ло. У шко лі
во ни хо чуть по чер п ну ти ту кіль кість лю бо -
ві, якої бра кує. Пе да гог ні ко ли не зна ти ме,
ко му скіль ки по тріб но ува ги. Та і свою лю -
бов він не мо же роз да ва ти пор ці я ми.
Прос то, крім знань, да руй те ді тям своє
сер це. А за ба га то лю бо ві ні ко ли не бу ває.

М. Са ло

ШКОЛА

Окре мий пе да гог в очах
шко ля ра уособ лює всю
шко лу, а став лен ня до ньо го
пе ре но сить ся на ін ших учи -
те лів і всю сис те му осві ти
вза га лі.

Діа лог між бать ка ми та вчи -
те лем від бу ва єть ся не без -
по се ред ньо, а че рез по се -
ред ни ка, яким ви сту пає ди -
ти на. Якщо є по се ред ник,
то зро зу мі ло, що ін фор ма -
ція не зав ж ди бу де об’єк -
тив ною.
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Н. Пін ка, учи тель Со каль сь кої шко ли № 6, Львівсь ка обл.:
«Ба жа є мо ми то го чи ні, але шко ла як єди не дже ре ло знань утра ти ла
свою мо но по лію, а вчи тель пе ре став бу ти іс ти ною в остан ній ін стан -
ції. По за сті на ми шко ли ди ти на одер жує все біль ше й біль ше ін фор -
ма ції. Су час ний ук ра їнсь кий учи тель му сить ак тив но та ці ле спря мо -
ва но до по ма га ти ди ти ні її осмис ли ти. Пе да го гіч на май с тер ність при -
та ман на то му вчи те лю, який не те що вміє на вчи ти, це той учи тель,
який ста вить за ме ту зро би ти кож но го уч ня щас ли вим, що ден но ба -
чить ра дість, за до во лен ня, ро зу мін ня в очах кож но го уч ня. У твор чо -
го вчи те ля кож на йо го

ди ти на — тво рець.
Ба чу пе да го гіч ну май с тер ність учи те ля ще в то му, як

він уміє пе ре но си ти труд но щі, заз д рість ко лег, чи вміє
від ки ну ти від се бе «на жи ту» до рос лість, щоб не від штов -
х ну ти уч нів, пам’ятає своє ди тин ст во, юність і сер цем ро -
зу міє сво їх уч нів, а во ни ро зу мі ють йо го. Пе да го гіч ну
май с тер ність не мож на уяви ти без лю бо ві до ді тей, лю бо -
ві світ лої, яка про ни кає в ди тя чі сер ця, ося я ні ро зу мом.

На зи ваю май ст ром то го вчи те ля, який уміє ви -
хо ва ти се бе під впли вом учнів, бу ти по тріб ним їм зав -
ж ди, на віть то ді, ко ли во ни ста ють до рос ли ми, ко ли звер -
та ють ся за по ра да ми. Спо кон віч ний обов’язок учи те ля —
пра цю ва ти від по від но до по треб кра ї ни. А для кра ї ни го -
лов не, не ким бу де ди ти на, а якою бу де: ін те лі ген т ною,
лю дя ною, чуй ною, осві че ною, ду ма ю чою, пра цьо ви тою.
На свої вчи тель сь кі пле чі вчи тель прий має всі роз ла ди
у кра ї ні, й не мож ли во змі ни ти світ на вко ло, як що не змі -
ни ти свій світ — світ своєї від по відаль нос ті».

М. Щєл ко, учи тель ма те ма ти ки Ки -
ївсь кої гім на зії № 39: «Пе да го гіч на май с тер -
ність. Май с тер ність у своїй спра ві. Га даю, що
май с тер ність — це вмін ня точ но та пра виль -
но ви ко ну ва ти пев ну ро бо ту. За ви сло вом
«пе да го гіч на май с тер ність» кри ють ся ве ли чез -
ний жит тє вий, пе да го гіч ний до свід учи те ля,

йо го твор чість, аб со -
лют не знан ня пред -
ме та, во ло дін ня при -
й о ма ми ви кла дан ня, умін ня за ці ка ви ти, на вчи ти уч нів.

Не по ми люсь, як що ска жу, що пе да го гіч на май с тер ність
має й на вчаль ну, й ви хов ну, й роз ви валь ну фун к ції. Май с тер -
ність пе да го га роз кри ває мож ли вос ті уч нів, їх здіб нос ті, під си -
лює впев не ність в ово ло дін ні пред ме том, дає міц ні знан ня,
змо гу спіл ку ва ти ся, спо ну кає ді тей до пі знан ня чо гось но во го,
за род жує ба жан ня вчи тись, за лу чає до учас ті в олім пі а дах,

пред мет них тиж нях, ви сту пах на лек ці ях, КВК то що.
Я впев не на, що са ме пе да го гіч на май с тер ність дає мож ли вос ті за ці ка ви ти, за -

ро ди ти лю бов у ді тей до пев ної ді яль нос ті. І са ме во на має спо ну ка ти кож но го вчи -
те ля до осо бис тіс но го зро стан ня, яке му сить бу ти і ме тою, і ре зуль та том пе да го гіч -
но го про це су».

Н. Ста сюк, ди рек тор Ки ївсь кої шко ли № 327:  
«Ди рек тор шко ли сьо го ден ня як ніх то від чу ває: час при -
ніс змі ни не тіль ки в еко но мі ку, по лі ти ку, сус піль ст во,
а й в осві ту. Зви чай но, шко ла змі ню єть ся, але ме та за -
лиша єть ся — ви хо ван ня май бут ньо го по ко лін ня. Так і
пе да го гіч ну май с тер ність су час но го ук ра їнсь ко го вчи те -
ля тре ба оці ню ва ти з огля ду на най важ ли ві ше за пи тан -
ня: а чи спро мож ний він ви хо ва ти лю ди ну, гід ну май -
бут ньо го?

Сьо год ні як ні -
ко ли хиб ною є дум ка, що вчи те лю до стат ньо
клас но зна ти свій пред мет і сум лін но ста ви -
тись до пра ці. Учи тель-май с тер своєї спра ви
ціл ком ро зу міє, що ви кла дан ня не є ав то -
матич ним вкла дан ням на вчаль но го ма те рі а -
лу в го ло ву уч ня. Над за да ча вчи те ля —  умін -
ня по бу ду ва ти та ку спіль ну на вчаль ну ді яль -
ність, щоб учень мав не пе ре бор не ба жан ня
по бачи ти, по чу ти, від чу ти, а по тім за хо ті ти
вчи тись, уреш ті-решт, при хо ди ти на урок
для спіл ку ван ня з учи те лем.

На яко му б ета пі про фе сій но го ста нов -
лен ня не був учи тель, він ні ко ли не мо же вва -
жа ти свою май с тер ність оста точ но за вер ше -
ною. По стій не осмис лен ня, пе ре ос мис лен ня
влас но го до сві ду —  ось за по ру ка ви ви щен ня
май с тер нос ті вчи те ля. Май с тер ність теж ре -
мес ло, але з від зна кою дос ко на лос ті».

О. Шей ні на, ба га то діт на ма ти з
Хар кова: «У ме не, як і в кож но го з бать -
ків, є уяв лення, яким би я хо ті ла ба чи ти су -
час но го вчи те ля, з яким моя ди ти на зі -
штов ху єть ся у шко лі, на вча єть ся й одер -
жує ви хо ван ня. Я хо ті ла б, щоб моя
дити на одер жу ва ла досвід доб роти та
спра вед  ли вос ті. Щоб учи тель не при -
нижу вав се бе від вер тою не доб ро зич ли -
віс тю до уч нів. А особ ли во — щоб це не

від би ва лось на оці ню ван ні знань і на віть прос то ста рань уч ня. Адже ві до мо,
що успіш ність мож на ви хо ва ти в ди ти ні тіль ки без умов ною ві рою в її си ли.
Ме ні хо ті ло ся б, щоб учи тель у пер шу чер гу за охо чу вав ба жан ня до осво єн -
ня знань і дбай ли во ста вив ся до цьо го ба жан ня, то му що будь-яка не обе -
реж на оцін ка ра нить уч ня.

Що ж сто су єть ся тра ди цій но го ро зу мін ня про фе сі о на ліз му вчи те ля, то
це в пер шу чер гу йо го здат ність са мо стій но під го ту ва ти ді тей до зда чі
неза леж но го тес ту ван ня, тоб то вмін ня вклас ти в уч нів сис те му знань і на -
вичок, пред’яв ля ти ці знан ня в пев ний спо сіб і на вчи ти не нер ву ва ти, не
ля ка тись іс пи тів. Так чи інак ше — про фе сій ний учи тель об да ро вує ди ти ну
впев не ніс тю в со бі й ро зум но му оці ню ван ні влас них сил у да но му
предме ті».

Д об ре вед ме дю,   із заз д ріс тю сьо год ні ка жуть
учи те лі, — прий ш ла осінь, і за ліг вед мідь у
свою бар ло гу сса ти лапу. А в ук ра їнсь ко го
вчи те ля із при хо дом цієї осе ні йде обер том
го ло ва. Су діть са мі:

у спляч ку не впа деш, бо йде на -
вчаль но-ви хов ний про цес, а
«ла пу» до во дить ся ба га тьом
учи тель сь ким сім’ям сса ти.

У сто ли ці впро довж остан -
ніх п’яти ро ків по ча ли доб ро -
віль но-при му со во пе ре во ди ти
вчи те лів на ви пла ту зар пла ти
че рез бан ківсь кі кар т ки. По сту -
по во «до во дять» не ба жа ю чих
та ких но во вве день до «усві -
дом лен ня», що інак ше не мож -
на. А за раз роз су діть са мі: на
кар т ки гро ші-то по сту па ють, а
ви пла та у шко лах за три му єть ся
на 2–10 днів. Окрім цьо го,
упро довж остан ніх чо ти рьох
мі ся ців пе да го гіч ним пра ців ни -
кам три чі пе ре но си ли стро ки
ви пла ти зар плат й аван су. І це
при то му, що вчи тель сь кої зар -
пла ти ви ста чає рів но на два
тиж ні, а біль ше про тяг ну ти
мож на хі ба що за до по мо гою
смок тан ня «ла пи».

Хо четь ся роз по віс ти і про
«сприт ність», з якою сти ка ють -
ся «щас ли ві» вчи те лі пі сля офор м лен ня зар плат ної
кар т ки. Про тя гом двох-вось ми мі ся ців пе ре важ на
біль шість учи те лів мар но хо дять до бан ко ма тів, бо
гро ші на них не пе ре ра хо ву ють — їх про дов жу ють при -
во зи ти із за піз нен ням у шко ли. Ка жуть, що так ні би-то
ви гід но рай он ним чи нов ни кам від осві ти, бо пе ре ра -
хо ва ні на кар т ки гро ші не мож на «про кру ти ти», як ті,
що над хо дять до ка си рай он но го управ лін ня осві ти.
Ря до во му вчи те лю ці ка во: хто ж «на ва рює» на йо го
крев них?

А ще вчи те лі на со бі від чу ли сюр п риз сто лич ної вла -
ди, який ви лив ся в по до рож чан ня про їз ду в місь ко му
транс пор ті аж у чо ти ри ра зи! І це при не змін ній зар пла -
ті. Те пер пе да го ги зму ше ні час то до ла ти від стань піш -
ки, бо не на їз диш ся за та ку ці ну про їз ду в ко му наль но -
му транс пор ті. До ла ю чи до ро гу, мої ко ле ги по стій но
дя ку ють за тур бо ту міс це вій вла ді про «здо ро вий спо -
сіб жит тя» вчи те лів.

Візь міть і про ана лі зуй те, скіль ки у шко лах пра цює
сі мей них пар, вдів, роз лу че них жі нок і ма те рів-оди -
на чок, які не ма ють ін шо го до хо ду, окрім сво їх кров -
них осві тянсь ких. У нас звик ли, що об ра жа ти мож на
без за хис них. Ось і страж да ють у пер шу чер гу фа на ти-
вчи те лі, які впряг лись у цю не лег ку, не прес тиж ну
спра ву з при низ ли вою опла тою, бо для них ро бо та —

по над усе. А жод ний де пу тат чи біз нес мен не пра цює
на ідею без плат но. На віть та мі зер на мі сяч на зар -
плата, яку дер жа ва вста но ви ла вчи те лям, для мож -
новлад ців є од но ден ни ми ки шень ко ви ми гро ши ма.

Ма буть, че рез та ке при -
нижен ня вчи тель сь кої пра ці
на ша про фе сія сто їть на пе -
ред ос тан ньо му міс ці у про фе -
сій но му рей тин гу в Укра ї ні, а
остан ню схо дин ку зай ма ють...
двір ни ки.

А за раз по шко лах Ки є ва
про ко ти лась чут ка, що на ка ні -
ку лах і під час ка ран ти ну (а йо -
го зроб лять обов’яз ко во че рез
еко но міч ну кри зу) всіх учи те -
лів при му со во від прав лять у
від пус т ку за свій ра ху нок. Ось і
ви хо дить: як не кру ти, а всю
зи му до ве деть ся вчи те лю сса -
ти «ла пу». Бі да в то му, що на -
віть як що й «ля же у спляч ку»
вчи тель — ко му наль ні по слу ги
йо му все од но до ве деть ся
спла ти ти.

На бли жа єть ся най ве се лі ше
свя то — Но вий рік, а за ним і
Різ д во. Чи при не суть во ни ра -
дість у вчи тель сь кі ро ди ни?
Що ж бу де в них на свят ко -
вому сто лі, як що до 31 груд ня
нам обі ця ють ви пла ти ти аванс,

а ма ли б да ти вже всю зар пла ту.

Сьо год ні на ші пе да го ги впев не ні: Укра ї ну на кри ває
дру га хви ля «ви жи ван ня» та ла но ви тих, від да них сво їй
спра ві вчи те лів. На га даю, що пер ша прой ш ла в 90-ті
ро ки, пі сля чо го шко ли не до ра ху ва лись де кіль кох
тисяч ви со ко клас них спе ці а ліс тів. То був пе рі од, ко ли
пе да го ги пра цю ва ли по кіль ка мі ся ців без зар пла ти,
а от ри ма ні із за піз нен ням ви пла ти зне ці ню ва лись ін ф -
ля цією, зро стан ня якої сьо год ні на би рає обер тів. То му
пе да го ги зму ше ні бу ли шу ка ти со бі за сіб для іс ну ван ня:
тор гів ля з  крав чуч ка ми, ви їзд за кор дон...  Це знач ною
мі рою не га тив но впли ну ло на кад ро ву по лі ти ку шкіл,
то му сьо год ні се ред ній вік учи те лів 45–50 ро ків. Ни -
ніш ня кри за за ли шить шко ли вза га лі без учи те лів, бо
мо лодь, по чи на ю чи з 90-х ро ків, у шко ли не йде, хо ча
пе да го гіч ні ВНЗ по стій но го ту ють ве ли ку ар мію мо -
лодих фа хів ців. Ду ма є те, що зав т ра во ни при бі жать
у шко ли?

Отже, чер го ва руй на ція шко ли та при ни жен ня вчи -
те ля — це но вий етап освіт ньо го, ду хов но го й мо раль -
но го за не па ду на шої дер жа ви?

В. Ми ло ви до ва, м. Ки їв

ЧОМУ ВЧИТЕЛЬ НЕ ВЕДМІДЬ?

ТРИБУНА
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Як Ви оцінюєте педагогічну
майстерність сучасного
українського вчителя?

О. Буб нов, учень 11-А кла су Ки ївсь кої шко ли № 255: «Су час ний учи тель, яким
він по ви нен бу ти — до сить іс тот не й важ ли ве по нят тя для уч нів. По вір те, на вчан ня — не -
лег кий про цес, і хто як не вчи тель мо же по лег ши ти йо го нам:
кож ний учень ви ма гає ува ги й до по мо ги. Усу пе реч усьо му
тре ба зна хо ди ти ті якос ті й та лан ти, які мо же ре алі зу ва ти
будь-яка ди ти на, по ка за ти, так би мо ви ти, се бе з хо ро шої
сто ро ни. Але не всі звер та ють на це ува гу, не всім це по тріб -
но. На жаль, як що ди ти на взя ла ся за ро зум, її все од но
сприй ма ють як лю ди ну, яка має ба га то не га тив них рис. А як -
що ти змі нив ся?

Учи те лі вва жа ють, що їх ній пред мет єди ний у шко лі,
унас лі док чо го на ван та жен ня зрос тає що дня, уч ні си дять
но ча ми, щоб ви вчи ти все, утра ча ю чи влас не здо ров’я.

І ще шко да, що шко ла не вчить нас жи ти в су час но му сві ті. То му па ра лель но ми
на вча є мось в ін шій шко лі — шко лі жит тя. А ми там на один ці, у нас там не має нас тав -
ни ка. Як би бу ло доб ре, щоб са ме вчи тель став нас тав ни ком жит тя. Ду же при кро, що
не всі вчи те лі це ро зу мі ють, а по тім на рі ка ють на мо лодь. Тому ми са мі со бі — ал го -
ритм рі шен ня жит тє вих за дач, які наба га то склад ні ші за шкіль ні. Чо му нев с ти -
га ю чий у шко лі стає від мін ни ком у жит ті? Мож ли во, то му, що він більше при сто со ва -
ний до труд но щів і проб лем і вже не бо їть ся по ми ля тись.

Яки ми б не бу ли мої мрії та праг нен ня змі ни ти шко лу й осві ту в ці ло му, цьо го ду -
же за ма ло. А як що кож ний учи тель при слу ха єть ся до мо їх по рад і бу де пам’ята ти: ді -
ти — це зав ж ди важ ко, про те ду же ці ка во й ра діс но, по вір те, у на шій кра ї ні бу де
справ ж ня «зо ло та мо лодь». Іно ді ваш учень мо же ста ти кра си вим учи те лем для вас,
от же не від ки дай те цьо го, а, на впа ки, праг ніть до цьо го!».

МІКРОФОН
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ПЕРЕРВА

ІНТЕР НЕТ-ЗНАЙ ОМ СТ ВА

Щ
о ден но міль йо ни лю дей у всьо му сві ті на тис ка ють «ікон ку» бра у зе ра, щоб до лу чи тись до Сві то вої
Па ву ти ни. Хтось ба жає от ри ма ти по лі тич ні чи бір жо ві но ви ни, а хтось сві жі пліт ки й анек до ти. Де -
які за мість вра ніш ньої ка ви пе рей ма ють ся роз сил кою «Лис тів щас тя», але ба га то й та ких, хто по -
спі шає в Ме ре жу на по ба чен ня. До фо ру мів «од но клас ни ків» чи сай тів знай омств. Мо же, як раз
сьо год ні на мо ні то рі з’яв лять ся най важ ли ві ші для вас сло ва…

Ще ро ків шість-сім то му знай ом ст во в Інтер не ті пред с тав ля лось яко юсь ек зо ти кою. За раз це яви ще не прос -
то ма со ве, а й по всяк ден не (на віть три ва лість від но син уже ви мі рю ють не пу дом со лі, а ме га бай та ми елек т рон -
них лис тів). До Ме ре жі слі дом за мо лод дю та се ред нім по ко лін ням по тяг ну лись і ве те ра ни ра дянсь ко го сек су.
Так. Вір ту аль ні знай ом ст ва — це зруч но, швид ко… та і прос то ефек тив но. Лег ко знай ти ауди то рію сво го рів ня та
сво їх ін те ре сів, чи то од нос т рій ми ну лої епо хи, чи мод ні об ла дун ки на ших ча сів. За раз в Укра ї ні близь ко 7,5 млн
ко рис ту ва чів Інтер не ту, ле во ва час ти на яких за хо дить на фо ру ми й сай ти з ме тою знай ом ст ва та спіл ку ван ня.
Тро хи під пра вив ши Брі житт Бар до, мож на смі ли во ствер д жу ва ти: «Світ тіс ний: не за ба ром усі ми зу стрі не мось у
Па ву ти ні» (в ори гі на лі: «у ліж ку»).

Знай о ми тись у Ме ре жі по рів ня но з ре алом і прос ті ше й важ че: тут ді ють свої спе ци фіч ні за ко ни. Вір ту аль не
спіл ку ван ня по тре бує на ви чок, до сві ду та… своє рід но го та ла ну. То му й успіх ча тує (ці ка ва алю зія) да ле ко не на
всіх. Для знай ом ст ва в Інтер не ті є ба га то «міс цин»: ча ти, фо ру ми, бло ги, на віть он-лайн іг ри… Але є сег мент спе -
ці аль но для цьо го — сай ти знай омств. Ці ка вий фе но мен: со ром’яз ли ві в жит ті час то тут от ри му ють оре ол ге ро їв,
а за пис ні ма чо — в’януть, не мов зрі за ні кві ти… Хай там як, але вір ту аль ні кон так ти вно сять сві жий по дих у ва ше
жит тя, а за вдя ки та ким струк ту рам по чав від род жу ва тись май же за бу тий жанр лис ту ван ня. Мож ли во, спли ве де -
ся ток ро ків, і но ве про су ну те по ко лін ня бу де сприй ма ти «лис ту ван ня» тіль ки як фор му спіл ку ван ня в Ме ре жі.
Інша спра ва, що роз мо ви час то ве дуть ся на ма ло зро зу мі ло му на віть учи те лям-мов ни кам ді алек ті. Щось на
кшталт: Те тя на на ді сла ла Онє гі ну ме са гу: «Хай! Да вай зу стрі ча тись, і та ке ін ше». І це по тре бує окре мої роз мо ви…

На вір ту аль ну ба ла ка ни ну в су час ній пе да го гіч ній прак ти ці єди но го по гля ду не має. Ця по шесть на ших ча сів
сприй ма єть ся осві тя на ми по-різ но му. Мож ли во, десь ви ко рис то ву єть ся кла сич ний «сов ко вий» під хід: не по мі -
ча ти, за пе ре чу ва ти та за бо ро ня ти… аж до ки пер со на жі не ста нуть «більш зрі ли ми». Але іг но ру ва ти Ме ре жу та її
мож ли вос ті — спра ва не вдяч на, бо це од на з ха рак тер них ознак (як що хо че те, «один із ви кли ків») сьо го ден ня. А
су час ні ті ней д же ри до стат ньо ме ти ко ва ні, щоб обій ти всі за бо ро ни та за бо бо ни. На прик лад, на сай тах знай омств
мож на ре єс т ру ва тись тіль ки з 18-річ но го ві ку. То й що? Інтер нет це де мо кра тич на ін с ти ту ція (час то-гус то за над -
то), і на вхо ді не має пас пор т но го кон т ро лю. Ось пев на кіль кість юних ле ді (і джентль ме нів) во лі ють при пи са ти
со бі рік-два, щоб ра ні ше по пас ти на фронт… вір ту аль них знай омств. На сай тах ви кла да ють фо то? Не проб ле ма!
Су час ний «мо лод няк» ви гля дає до стат ньо со лід но (до то го ж, є комп’ютер ні «при моч ки», щоб на ба ви ти ві ку…
сво є му зоб ра жен ню). Ще один ці ка вий пси хо ло гіч ний мо мент, що ма нить шкіль ну мо лодь на сай ти. Особ ли ва
при над ність знай омств у Ме ре жі по ля гає в то му, що всі пер со на жі рів но до ступ ні. Не за леж но від ві ку, со ці аль но -
го ста ту су й ма те рі аль но го ста но ви ща. Тут усі в од на ко вих умо вах (на пер шо му ета пі) — і бід ний сту дент, і ба га -
тий під при є мець. У на шо му кон тек с ті це мо жуть бу ти… про су ну та де ся ти клас ни ця та її су во ра вчи тель ка. Бу де мо
чес ни ми: юна ле ді по чу ва єть ся на сай ті знач но віль ні ше. Во на смі ли во мо же ви клас ти фот ки (де ста ран но ко піює
кі но зі рок із жур на лів) чи на пи са ти «про се бе» ці лий твір (на сай тах мож на зу стрі ти 18-річ них «юрис тів» і «фі нан -
сис тів»…). А ось учи тель не зав ж ди має та кі мож ли вос ті: не дай Бог, хтось із пед ко лек ти ву по ба чить фо то та про -
чи тає ле ген ду!

Про фо то на сай тах тре ба ска за ти більш до клад но. За ко ни кон ку рен ції ді ють тут у пов но му об ся зі, і є ба га то
та ких, хто ре агує на при над ну «об гор т ку». То му фото — один із най важ ли ві ших еле мен тів ан ке ти. Ра ні ше все бу -
ло як у ре ко мен да ці ях фа хів ців: круп ний план (очі), пов ний зріст (ста ту ра) та зоб ра жен ня на тлі чо гось, що для
ав то ра є ва го мим: комп’ютер, му зич на ту сов ка, спор тив ний май дан чик. Але в остан ні ро ки від бу лись якіс ні змі -
ни в цій ца ри ні. Циф ро ве фо то, з пре ро га ти ви не ба га тьох, ста ло за галь ним на дбан ням, і це від ра зу по зна чи лось
на ан ке тах. У се ред ньо му кіль кість фото ся гає 8—10-ти, але зу стрі ча ють ся й тов с тез ні «аль бо ми» зі сто са ми фо то.
Спо сте рі га єть ся май же фун к ці о наль на за леж ність: кіль кість фо то в ан ке ті зво рот но про пор цій на ві ку во ло да ря.
Особ ли во тут від зна чи лись юні ма жо ри. Во ни ра до ви кла да ють свої «пор т фо ліо», де по зу ють на тлі до ро гих ав -
то, ши кар них ба сей нів і за па мо роч ли вих ку рор т них кра є ви дів. Тут на віть мо ло дим і гар ним ви пус к ни кам педВНЗ
бу ває важ ко ство ри ти їм кон ку рен цію…

На за пит «Сай ти зна комств» при хо дить ба га то ти сяч по си лань. Якщо зва жи ти на на зви, тут знай деть ся ба га -
то чо го: від ам бі цій ної — «Твій іде ал» до тро хи сум ної — «За губ ле ні сер ця». Асор ти мент як у су пер мар ке ті, де
кож ний змо же ви бра ти то вар… ото чен ня до сма ку. По ряд із де мон ст ра тив но се рйоз ни ми ужи ва ють ся сай ти, що
на га ду ють мо ло діж ні ту сов ки (які не дар ма про зва ли «бол тал ка ми»…). Су час ні сай ти — не при мі тив ні аль бо ми з
фот ка ми пре тен ден тів, во ни весь час змі ню ють ся, ста ю чи більш при над и ми зов ні та зруч ни ми для ко рис ту ван -
ня. В остан ні ро ки жва во пе рей ма ють ся всі ці ка ві зна хід ки мод них со ці аль них ме реж — аль бо ми із за пи тан ня ми:
«які філь ми лю биш, яку му зи ку слу ха єш»… що ден ни ки з мож ли віс тю ве ден ня дис ку сій і го ло су вань і ба га то ін ших
сер ві сів.

Про гу ля тись по сай тах знай омств мо же кож ний, але при цьо му не роз див ля ю чись ге ро їв зблизь ка й не роз -
мов ля ю чи з ни ми. Щоб от ри ма ти на це пра во, тре ба за ре єс т ру ва тись. На кож но го нео фі та за во дить ся спе ці аль -
ний про файл (для нас більш звич ним тер мі ном є «ан ке та»). Струк ту ра біль шос ті ан кет од но тип на: кіль ка фо то,
да ні влас ни ка (які він ба жає опри люд ни ти) плюс ви мо ги до по тен цій них спів роз мов ни ків.

Пер шим й обов’яз ко вим кро ком при за пов нен ні ан ке ти стає ви бір нік ней ма (чи прос то ні ка). І це не тіль ки
фор маль не дій ст во, а яко юсь мі рою — са мо іден ти фі ка ція. Із цим ім’ям до ве деть ся жи ти у вір ту аль них сві тах.
Є кіль ка спо со бів зро би ти ви бір. На дру ку вав звич не для ока ім’я, й го то во: гу ляй, «Ва ся». Але мо лодь час то во -
ліє ви би ра ти ім’я, яке хо ті лось би ма ти. То му на сай ті, мов на ку рор т но му про ме на ді, час ти на Вік то рій, Кріс тін і
Ро бер тів знач но ви ща за се ред ню. Час то па нян ки дру ку ють своє ім’я ла ти ною Katаrina, Tatjana, Veronika. Зу стрі -
ча ють ся ду же кра си ві (на дум ку ав то рок) ви га да ні іме на: Ару фа, Lerita, Зо ра мі ра, Rossana, Ясмі на (прос то га ле -
рея прин цес із Се ред зем но мор’я!). Але в по ло ви ні ви пад ків ме реж ним ім’ям стає псев до нім. На кож но му сай ті
мож на зу стрі ти справ ж ні «пер ли». Хлоп ці та ким чи ном на ма га ють ся під крес ли ти свою… як це на зи ва ють пси хо -
ло ги — мас ку лін ність, а дів ча та — фе мін ність. То му й за стиг ли в ше рен гах та кі не схо жі «пер со на жі»: Ві кінг, Тер мі -
на тор, Дра ку ла, Dart Weider і Gadtakoj — з од но го бо ку, і White Panther, Ба гі ра, Мур ка, Ки цю ня та «Кла у дія-без-
ши фе ру» — з ін шо го. Є й та кі, хто по люб ляє аб ре ві а ту ри: ВВП, ДМБ, 007 чи 911.

Анке та в чо мусь схо жа на ре зю ме, то му прак ти ка в їх за пов нен ні не раз зна до бить ся в май бут ньо му, на прик -
лад, при по шу ках ро бо ти. Тут тре ба по да ти се бе у ви гід но му ра кур сі, а як що і щось при бре ха ти, то щоб ви гля да -
ло ві ро гід но. Ні чо го див но го: кож на лю ди на (не за леж но від ві ку) ба жає ви гля да ти кра щою, при над ні шою, а
мож ли во — тро хи ін шою. Ска же те, є й та кі, хто ні чо го не ви га дує, а рі же чис ті сінь ку прав ду-мат ку. Що ж, як слуш -
но за ува жив ан г лійсь кий пись мен ник Дже ром К. Дже ром: «Чес ність — най кра ща по лі ти ка для тих, ко му не да -
ро ва ний та лан ви гад ни ка».

І ось ва ша ан ке та за ре єс т ро ва на. «Но вач кам ве зе»: за ціл ком слуш ни ми пра ви ла ми, но во при бу лий зай має
міс це в го ло ві спис ку. Але з ча сом ан ке та не вбла ган но опус ка єть ся під сто сом та ких же при буль ців, утра ча ю чи
рей тинг та «елек то рат». І вже за пів ро ку вам спо ві ща ють, що ва ша ан ке та на яко мусь… n-n-ому міс ці. То му на
сай тах діє плат ний сер віс: «Під ня ти на верх». (Де які сприт ни ки ви рі шу ють пи тан ня прос то: пе рі о дич но за во дять
но ву ан ке ту, яка й опи ня єть ся «в лі де рах»…). До сить при ваб ли во ви гля дає плат на мож ли вість от ри ман ня VIP-
ста ту су, який дає ба га то при ві ле їв. А ось де які «від зна ки» мож на тіль ки за слу жи ти, на прик лад, Ге рой дня, Лі -
дер ре гі о ну то що. Ще є мож ли вос ті от ри му ва ти вір ту аль ні кві ти, сюр п ри зи та «ва лен тин ки»… Анке ти най більш
кре а тив них пер со на жів, при кра ше ні ря да ми «сер де чок», ви гля да ють не мов фю зе ля жі ви ни щу ва чів-асів… На
сай тах про во дять ся кон кур си кра си, ви бо ри Ко ро ля й Ко ро ле ви знай омств! Одним сло вом, вір ту аль не жит тя
ви рує…

Як по чу ває се бе шкіль на мо лодь на сай тах знай омств? Пев на річ, на ші юні о ри за взя то ба жа ють від чу ти се бе
до рос лі ши ми. Але у хлоп ців і дів чат ре зуль та ти вір ту аль них вправ бу дуть різ ни ми. Хлоп ці, звіс но, ба жа ють ви -
гля да ти стар ши ми. Але на віть ті, які на ва жи лись на дру ку ва ти смі ли ве по ба жан ня знай ти… «вчи тель ку лю бо ві» (?)
до сить швид ко ви яв ля ють ся роз кри ти ми й от ри му ють від ко ша. Та ще й із при низ ли ви ми ко мен та ря ми, на
кшталт: Мо лод няк — в іг нор. Ді ста ли вже хлоп чи ки-мі зин чи ки! До ро гі хлоп’ята, я не зби ра ю ся зай ма тись ва шою
сек сос ві тою. З дів ча та ми все ви гля дає по-ін шо му. Хо ча во ни від вер то на ці лю ють ся тільки на прин ца (?), а та ки
ма ють не по га ні шан си. На ших гар нень ких «ло літ» за си пає го ра лис тів із про по зи ці я ми різ но го ґа тун ку. (Атож! Їм
за ан ке та ми біль ше 18-ти!) Ози ва ють ся не тіль ки «прин ци», а й ко ро лі (бен зо ко ло нок). Се рйоз ні дядь ки за про -
па лу флір ту ють з ни ми, за про шу ю чи на зу стрі чі: Ма ла (Ки цю ня), ти — най гар ні ша! Я за їду за то бою пі сля за нять…
І це мо же ви рос ти в се рйоз ну проб ле му.

Дій с но, не тре ба за бу ва ти про кіль ка ло жок дьог тю в ме реж ній діж ці ме ду: «тем ні си ли» не дрі ма ють. Сай -
ти, ча ти та фо ру ми нас тир ли во осво юють ся гра фо ма на ми (у кра що му ви пад ку) а ще — спа ме ра ми та шах ра я -
ми різ но го ґа тун ку, які злов жи ва ють ре сур сом… І це та кож ре алії Інтер не ту. Вам спро бу ють «впа ри ти»
біодобавки, сум нів ні книж ки про ма гію, різ ні «оріф лей ми» то що. Але це ще пів бі ди. У Ме ре жі ча ту ють і вір ту -
аль ні ма ні я ки, лад ні ви ста ви ти свої ком п лек си на за галь ні огля ди ни. Для при кла ду, усьо го од на іс то рія (із за -
бу гор но го жит тя).

Бри тансь ко го під при єм ця який тільки-но ступив на американську землю ареш ту ва ли за об ви ну ва чен ням у
сек су аль них до ма ган нях (?) За кіль ка мі ся ців до цьо го П. Рен кін по знай о мив ся в Ме ре жі із 14-річ ним хлоп цем із
не ве ли ко го аме ри кансь ко го міс теч ка. Він за ки дав но во го знай о мо го по слан ня ми із про по зи цією гро шей і по да -
рун ків, як що під лі ток по го дить ся на зв’язок. На реш ті ді став ши зго ду, Рен кін від пра вив ся в Аме ри ку… й опи нив ся
в ле ща тах фе де раль ної вла ди шта ту Нью-Гем п шир. Як ви яви лось, увесь час ан г лі єць спіл ку вав ся зі спе ці аль ним
агентом Дж. Макла фі ном, який пра цює «під при крит тям». Ви да ю чи се бе за під літ ка (?), де тек тив уже ви ло вив
у Ме ре жі кіль ка де сят ків пе до фі лів і роз пов сюд жу ва чів пор но гра фії.

Хтось слуш но за ува жив: Інтер нет доб ре ви рі шує пи тан ня, яких не бу ло до йо го по яви. Так, роб ля чи свій
внесок у по єд нан ня та спіл ку ван ня лю дей, Ме ре жа по ро ди ла і свої спе ци фіч ні проб ле ми. На прик лад, у де яких,
час ті ше мо ло дих, лю дей ви ни кає стій ка вір ту аль на за леж ність. Спіл ку ван ня в Ме ре жі мо же ста ти для них більш
важ ли вим, ніж ре аль не жит тя. У про дов жен ня те зи — сум ний при клад то го, що сло во (на віть на ек ра ні ком па)
ва жить не ма ло і що ети ка при лис ту ван ні — це не пус тий звук.

Хтось бу де ка за ти: «То ді на ві що нам оце…». Сміш но, бо про грес у цій ца ри ні не мож ли во зу пи ни ти. А тим біль -
ше не ефек тив ни ми ад мі ніс т ра тив ни ми за хо да ми. Пев на річ, тре ба пам’ята ти про під вод ні ри фи, які ча ту ють на
мо лодь у Ме ре жі. Але як би там не бу ло, а з по явою у ва шо му жит ті «Асі», «Однок лас ни ків» чи сай тів знай омств
со ці аль не жит тя стає більш на си че ним. І сер це по чи нає би ти ся швид ше, пе ред тим як від кри ва єш пош то ву
скринь ку. Що там сьо год ні ці ка во го? Так. Як ка же ме реж ний фоль к лор: Я «ми лю» (від англ. mail — лист) — зна -
чить, я іс ную!

Ю. Симонов
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уда лою. «По мил ко ва дія, — ка жуть
пси хо ло ги, — один з іс тот них об’єк тів
пси хо ло гії пра ці, пе да го гіч ної пси хо -
ло гії та пси хо ло гії управ лін ня». За
пев них умов пси хі ка зму шує або спо -
ну кає лю ди ну ро би ти по мил ко ві дії —
це сфе ра пси хо ло гії. Але біль шість по -
мил ко вих дій має не пси хіч ні при чи -
ни, а со ці аль ні.

Та ким чи ном, у кож но му ви ді про -
фе сій ної ді яль нос ті кон к рет ні де фек -
ти дій не на зи ва ють по мил ка ми, тіль -
ки при від во лі кан ні від кон к рет них
ви пад ків будь-яку не від по від ність дії
чи її ре зуль та ту на леж но му на зи ва -
ють по мил кою. Ці не від по від нос ті на -
леж но му зав ж ди вва жа ють ся не пра -
виль ни ми ді ями, але не зав ж ди вва жа -
ють ся по мил ка ми. По мил ка й не пра -
виль на дія, на на шу дум ку, не то тож ні.
А роз ход жен ня між ни ми мо жуть бу -
ти вста нов ле ні при ви яв лен ні від по -
від них со ці аль них від но син.

Роз гля не мо від но си ни у сфе рі на -
вчаль ної ді яль нос ті, де не знан ня
завж ди не мо же роз гля да тись як
помилка, а те, що за зви чай ува жа єть -
ся по мил ка ми уч ня, є пред ме том
навчаль ної ді яль нос ті (на вчан ня).
У на вчаль ній ді яль нос ті учень по ви -
нен опа ну ва ти в пер шу чер гу знан ня
й умін ня пра виль но за сто со ву ва ти
да не знан ня. І тіль ки пі сля цьо го, у на -
ступ ний мо мент, не пра виль ні дії уч ня
із за значе ни ми знан ням і вмін ням
мож на трак ту ва ти як по мил ки. Та ким
чи ном, спра ва по ля гає в то му, щоб
у про це сі на вчаль ної ді яль нос ті вчи -
тель мав мож ли вість вчас но одер -
жува ти об’єк тив ні да ні про знан ня
й умін ня уч ня.

У на вчаль ній ді яль нос ті по мил ка
уч ня по вин на ви зна ча тись у сто сун ку
до то го, чи знав учень, як пра виль но
ви ко на ти дію, чи не знав, чи вмів пра -
виль но ви ко ну ва ти її чи не вмів. У на -
вчаль ній ді яль нос ті ма ють міс це си ту -
а ції, ко ли учень має знан ня про не об -
хід не вмін ня (знає, як во но на зи ва єть -
ся, як йо го тре ба здій с ни ти), але, здій -
с ню ю чи це вмін ня, ро бить не пра виль -
ні дії. Це свід чить про те, що в уч ня не
сфор мо ва не прак тич не вмін ня, а на -
яв ність знан ня не за без пе чує пра -
виль но го ви ко нан ня вмін ня. Що би
вва жа ти дію уч ня не пра виль ною чи
по мил кою, не об хід но вста но ви ти на -
яв ність у ньо го від по від но го знан ня й
умін ня ко рис ту ва тись цим знан ням.
Отже, як що учень знав, як ви ко на ти,
але не вмів ви ко на ти пра виль но, то,
роб ля чи не пра виль ну дію, він не ро -
бить по мил ку. Якщо учень не знав, як
пра виль но ви ко ну ва ти да ну дію, і ви -
ко нав її не пра виль но, то він і в цьо му
ви пад ку ро бить не пра виль ну дію, а не

по мил ку. Якщо ж він знав і вмів, але,
праг ну чи пра виль но ви ко на ти пев ну
дію, ви ко нав її не пра виль но, то не пра -
виль на дія є йо го по мил кою.

У за галь но ос віт ній шко лі май же
не роз різ ня ють по мил ку й не пра -
виль ну дію уч ня, оскіль ки вчи тель не
за без пе че ний до сто вір ною ін фор ма -
цією про знан ня й умін ня уч нів на
кож но му уро ці, а у шко лі не ор га ні зо -
ва на ро бо та з об’єк тив ни ми да ни ми
про під го тов ле ність кож но го уч ня в
кож ний мо мент на вчаль ної ді яль нос -
ті. Це зму шує пе да го гів ви хо ди ти не
з об’єк тив них да них, а з фак ту ви ко -
нан ня на вчаль ної про гра ми. Їм до во -
дить ся вва жа ти: як що на вчаль на про -
гра ма що до ви ді ле ної в ній кіль кос ті
го дин ви ко на на, прой де на, то всі не -
пра виль ні на пи сан ня, зроб ле ні уч ня -
ми та пов’яза ні з про гра мою, є їх по -
мил ка ми. Але факт про ход жен ня
про гра ми не озна чає, що уч ні опа ну -
ва ли сис те му знань про гра ми й умі -
ють прак тич но за сто со ву ва ти знан ня.
Перш ніж ствер д жу ва ти, зроб ле но
по мил ку чи не пра виль ну дію, не об -
хід но об’єк тив но вста но ви ти на -
явність в уч нів від по від но го знан ня
й умін ня.

Твер д жен ня, що з’яви лись, що
«ни ні ко рот ко час не опи ту ван ня всіх
уч нів на кож но му уро ці за до по мо гою
тес тів ви ко рис то ву ють май же всі пе -
да го ги, мо жуть озна ча ти, що вчи тель
уже має об’єк тив ні да ні про знан ня й
умін ня кож но го уч ня на кож но му
уро ці. Це, м’яко ка жу чи, не від по ві дає
дій с нос ті. Інак ше шко ли ма ли б у сво -
є му роз по ряд жен ні об’єк тив ні да ні
про під го тов ле ність кож но го уч ня
в кож ний мо мент на вчаль ної ді яль -
нос ті, і не бу ло б жод ної не об хід нос ті
у ство рен ні цен т ру тес ту ван ня.

Звер не мось до су час но го ста ну на -
вчаль ної ді яль нос ті, де основ ни ми від -
но си на ми є від но си ни «учень–учи -
тель». При пус ти мо, що кіль ка уч нів у
під сум ко во му дик тан ті не пра виль но
на пи са ли кіль ка слів. Що це — їх ні по -
мил ки чи не пра виль ні дії? При пус ти -
мо, уста нов ле но, що уч ні, які про хо -
ди ли про гра му, не зна ють і не вмі ють
пра виль но пи са ти ці сло ва, тоб то во ни
не опа ну ва ли сис те му знань про гра ми
й не вмі ють прак тич но за сто со ву ва ти
знан ня. Отже, уч ні зро би ли не пра -
виль ні дії, які не мож на на зва ти по -
мил ка ми.

Оскіль ки в роз гля ну тих від но си -
нах уч ні зро би ли не пра виль ні дії, то
по мил ка, ма буть, до пу ще на вчи те лем,
то му що, ма ю чи об’єк тив ні да ні про
під го тов ле ність уч нів, він не по ви нен
був ста ви ти їх в умо ви, які зму шу ють
зро би ти не пра виль ні дії. Та ким чи -
ном, пи тан ня про по мил ку пе ре мі ща -
єть ся у сфе ру ді яль нос ті вчи те ля.
При ди ви мось до дру го го учас ни ка на -
вчаль них від но син — до вчи те ля.

Ско рис та є мось ана ло гіч ною про -
це ду рою ви зна чен ня по мил ки. Чи
знав учи тель, що пев ні уч ні не зна ли
або не вмі ли пи са ти да ні сло ва пра -
виль но? Якщо вчи тель знав і мав
об’єк тив ні да ні про не під го тов ле ність
та ких уч нів, але про дов жив ви вчен ня
на ступ ної те ми на вчаль ної про гра ми,
то він зро бив не прос то не правиль ні
дії, а про фе сій ну по мил ку, то му що не
мав пра ва при сту па ти до ви вчен ня но -
вої те ми.

При пус ти мо, учи тель не знав цьо -
го, оскіль ки не мав об’єк тив них да них
про не під го тов ле ність да них уч нів,
і про дов жив на вчаль ну ді яль ність.
У цьо му ви пад ку він зро бив не по мил -
ку, а не пра виль ну дію. Звід си ви ни кає
но ве за пи тан ня. Чи му сив учи тель
зна ти й ма ти да ні про те, як во ло ді ють
йо го уч ні ви вче ним ма те рі а лом? Оче -
вид но, що му сив, інак ше то ді гу бить ся
зміст ро зум ної пе да го гіч ної ді яль нос -
ті. Але чо му вчи тель не знає й не має
на стіль ки не об хід них да них, як що му -
сить зна ти й ма ти?

Час ти на від по ві ді на це за пи тан -
ня є в на вчаль них від но си нах, що змі -
ни лись. Спо чат ку на вчаль ні від но -
сини «учень–учи тель» здій с ню ва лись
у па рі «один учень — один учи тель»,
і проб ле ми у знан ні об’єк тив них да -
них про під го тов ле ність уч ня не ви -
ника ло: учи тель зав ж ди міг на свій
роз суд ма ти та кі да ні. У по даль шо му
ці від но си ни змі ни лись і ста ли від но -
си на ми «ба га то уч нів—один учи тель».
При та ких від но си нах кіль кість уч нів
ні ко ли не ре гу лю ва лась учи те лем чи
йо го мож ли вос тя ми, а ви зна ча лась

ТЕОРІЯ

У
ма те ма тич ній те о рії по ми лок під по мил кою ма -
єть ся на ува зі по гріш ність, що ви ни кає при ви мі -
рі, то му теорію по ми лок фак тич но мо же мо на -
зва ти те о рією по гріш нос тей ви мі рів. Тут му си мо
за ува жи ти, що сам ви мір (дія ви мі ру) не є по мил -

ко вою дією, але ре зуль тат ви мі ру, бу ває, не від по ві дає де -
якій дій с нос ті. Пра виль на дія ви мі ру, здій с не на не од но ра -
зо во, по ка зує різ ні зна чен ня у сто сун ку до точ но го зна чен -
ня. Щоб одер жа ти більш точ ний ре зуль тат ви мі ру, ма те ма -
ти ки за про по ну ва ли ви ко ну ва ти ба га то ра зо ві ви мі ри.
Таким чи ном, мо ва йде не про по мил ку й не про не пра виль -
ну дію, а про те, що на ші ви мі ри не мо жуть бу ти аб со лют но
точ ни ми, а тіль ки на бли же ни ми. То му ма те ма ти ки ка жуть
про по мил ку, але ма ють на ува зі по гріш ність ви мі ру, тоб то
по гріш нос ті пра виль но ви ко на них дій при ви мі рах.

У ло гі ці під по мил ка ми ма ють на ува зі по ру шен ня за ко -
нів і пра вил ло гі ки в умо ви во дах, мір ку ван нях, ви зна чен -

нях, у до ка зах і спрос ту ван нях, і кож не з по ру шень має
свою на зву: «по мил ко ва під ста ва», «під мі на те зи», «ко ло в
до ка зі» й ін. На зи ва ю чи їх по мил ка ми, у ло гі ці ви ді ля ють
на вмис ні, не на вмис ні, фак тич ні по мил ки: «Якщо по мил ка
до пу ще на не на вмис но, во на на зи ва єть ся па ра ло гіз мом;
як що пра ви ла ло гі ки по ру шу ють ся на вмис но, то це со -
фізм. Окрім то го, ло гіч ні по мил ки вар то від різ ня ти від
фак тич них по ми лок. Остан ні обу мов ле ні не по ру шен ням
ло гіч них пра вил ло гі ки, а не знан ням пред ме та, фак тич -
ного ста ну справ, про які йде мо ва». Тут мо ва йде не про
по мил ки, а про по ру шен ня за ко нів і пра вил ло гі ки. То му
ло гі ки, ка жу чи про по мил ки, ма ють на ува зі по ру шен ня
пра вил і за ко нів ло гі ки.

«По мил ко ва дія — це за галь на на зва для дій (із де фек -
та ми), при ви ко нан ні яких ви яв ля ють ся по мил ки...». Не -
зва жа ю чи на де яку тав то ло гію, ви зна чен ня по мил ки як за -
галь на на зва для всіх «де фек тів у дії» пред с тав ля єть ся нам

ПО МИЛ КА СИС ТЕ МИ ОСВІ ТИ
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За зви чай по мил кою 
вва жа єть ся не пра виль на дія 

або ре зуль тат та кої дії...

У навчальній діяльності
помилка учня повинна ви -
зна чатись у стосунку до то -
го, чи знав учень, як пра -
виль но виконати дію, чи не
знав, чи вмів правильно ви -
конувати її чи не вмів. 
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гнос тич но го кон т ро лю», по ви нен «ви -
яв ля ти ре зуль та тив ність за сво єн ня
для ро бо ти з не до стат ньо за сво є ним
ма те рі а лом», що уч ні «на при кін ці
уро ку... по вин ні пред’яв ля ти ре зуль -
тат своєї ді яль нос ті вчи те лю» і що
вчи тель мо же їх об’єк тив но оці ни ти
по рів ня но прос то: «про хо дя чи ря да -
ми, ба чить об сяг на пи са но го, зби рає
зо ши ти в усіх або в час ти ни уч нів і пе -
ре ві ряє їх удо ма».

Інші — «...що вчи тель не мо же
кон т ро лю ва ти про цес за сво єн ня
знань... у про це сі на вчан ня в усіх де -
та лях і лан ках у кож ний мо мент і у
сто сун ку до кож но го уч ня», «...не має
мож ли вос ті одер жу ва ти без пе рер в -
ний по тік зво рот ної ін фор ма ції від
кож но го уч ня...». Пси хо ло гу вто рить
пе да гог: «Учи тель... не мо же й ні ко ли
не змо же кож но го уч ня вчас но пе ре -
ві ри ти з кож ної на вчаль ної те ми;
вчас но ко рек ту ва ти за сво єн ня про -
грам но го ма те рі а лу...». Отже, ви ни -
кає про ти річ чя: з од но го бо ку, учи -
тель мо же й по ви нен пе ре ві ря ти під -
го тов ле ність усіх уч нів на кож но му
уро ці, а з ін шо го — не мо же й ні ко ли
не змо же.

Це ти по ве пі зна валь не про ти річ чя,
в яко му кож не твер д жен ня є щи рим.
Твер д жен ня, що вчи тель мо же пе ре -
ві ря ти під го тов ле ність усіх уч нів на
кож но му уро ці, за сно ва не на від но си -
нах «учень–учи тель», а твер д жен ня,
що вчи тель не мо же й ні ко ли не змо -
же, за сно ва не на від но си нах «учи -
тель–учень». Та ким чи ном, про ти річ -
чя зні ма єть ся, але проб ле ма — ма ти

об’єк тив ні да ні про під го тов ле ність
уч нів на кож но му уро ці — за ли ша -
єть ся. За ли ша єть ся то му, що рі шен ня
проб ле ми в на шій кра ї ні пов’язу ють з
учи те лем, і не усві дом лю єть ся то му,
що рі шен ня мож ли ве тіль ки за ме жа -
ми від но син «учень–учи тель» і «учи -
тель–учень». Від то го, що вчи тель не
мо же, не озна чає, що він по ви нен
про дов жу ва ти на вчаль ну ді яль ність
без об’єк тив них да них.

Та кий стан проб ле ми ха рак тер ний
і для за кор дон ної сис те ми осві ти. У
«Пе да го гіч ній діа гнос ти ці» І. Інген -
камп кон с та тує: «Для сус піль но орі єн -
то ва ної ква лі фі ка ції ін те рес по ля гає
го лов ним чи ном у кін це во му ре зуль -
та ті на вчаль ної ді яль нос ті... і не має
не об хід нос ті та мож ли вос тей ви зна -
ча ти, в який мо мент на вчаль но го про -
це су ви ник ли труд но щі. Це на сам пе -
ред по вин но ці ка ви ти вчи те ля, який
ба жає оп ти мі зу ва ти на вчаль ний про -
цес». Тоб то сус піль ний ін те рес за до -
воль ня єть ся кін це вим ре зуль та том
на вчаль ної ді яль нос ті, а ви зна ча ти, «в
який мо мент на вчаль но го про це су ви -
ник ли труд но щі», — це вже ін те рес
од но го вчи те ля.

Своє рід ним під твер д жен ням цієї
по зи ції є центр тес ту ван ня, ство ре -
ний для об’єк тив но го оці ню ван ня
під го тов ле нос ті ви пус к ни ків за галь -
но ос віт ньої шко ли. Об’єк тив на оцін -
ка кін це во го ре зуль та ту на вчаль ної
діяль нос ті шко ли яко юсь мі рою за -
доволь няє сус піль ний ін те рес, але не
за до воль няє про фе сій ний ін те рес
учи те ля, що та кож па ра док саль но.

Інте рес тіль ки в кін це во му ре зуль та ті
на вчаль ної ді яль нос ті, який за до воль -
няє не сус піль ст во, а тіль ки мі ніс тер -
ст во осві ти і на уки. А ін те рес у ви -
соко му кін це во му ре зуль та ті на -
вчаль ної ді яль нос ті — усе сус піль ст -
во. При за до во лен ні ін те ре су кін це -
вим резуль та том мі ніс тер ст ву осві ти
і на уки біль ше не має про що тур бу ва -
тись, а при за до во лен ні ін те ре су ви со -
ким кін це вим ре зуль та том не об хід но
за до воль ни ти й ін те ре си вчи те ля, від
пра виль ної ор га ні за ції ро бо ти яко го
й за ле жить ви со кий кін це вий ре зуль -
тат на вчаль ної ді яль нос ті.

Прак тич но Центр тес ту ван ня ви -
рі шив час ти ну за зна че ної проб ле ми,
до вів ши, що «пе ре вір ка й оцін ка
знань і вмінь уч нів — це знач ною
мірою тех ніч на ро бо та», тоб то ро бо -
та, що мо же ви ко ну ва тись не вчи те -
лем і без учи те ля. Не зва жа ю чи на це,
у сус піль ст ві про дов жу ють ува жа ти,
що за без пе чен ня вчи те ля об’єк тив ни -
ми да ни ми про знан ня й умін ня уч нів
на кож но му уро ці — це проб ле ма
вчи те ля, і за ли ша ють йо го од но го ви -
зна ча ти, «в який мо мент на вчаль но го
про це су ви ни ка ють труд но щі».

Та ким чи ном, ця проб ле ма при па -
ну ю чо му уяв лен ні про неї, як від -
знача ють М. Мі нін та О. Ва си льєв,
або «не до оці ню єть ся», або «не усві -
домлю єть ся», але «...са ме ця проб ле ма
най більш чіт ко ви яв ляє най більш
фун да мен таль ну сто ро ну пра виль но
ор га ні зо ва но го на вчаль но го про -
цесу...».

Ство рю ю чи Центр тес ту ван ня, мі -
ніс тер ст во осві ти і на уки, зда єть ся, не
при пус ка ло, що фак тич но ство рю єть -
ся прак тич ний за сіб для рі шен ня
проб ле ми, що ні ко ли ще не бу ла
постав ле на, рі шен ня якої до зво ляє
ви пра ви ти по мил ку сис те ми осві ти.
З огля ду на до свід об’єк тив но го оці -
ню ван ня Цен т ру, до слід ни ки пе ре ко -
ну ють, що для прак тич но го рі шен ня
проб ле ми (ви ко рі нен ня по мил ки
освіт ньої сис те ми) не об хід ний «ефек -
тив ний ме ха нізм ви ко ри стан ня от -
рима них оці нок для ко рек ту ван ня
навчаль но го про це су» й не об хід но
«ввес ти тес ту ван ня в на вчаль ний про -
цес у якос ті сис те мо ут во рю ю чо го
еле мен та».

Уве ден ня тес ту ван ня в на вчаль -
ний про цес є еле мен том без пе рер в -
них пе да го гіч них ви мі рів (БПВ), яке
за без пе чує кож ний урок учи те ля
об’єк тив ни ми да ни ми про во ло дін ня
кож ним уч нем знан ня ми й умін ня ми
по пе ред ньо го на вчаль но го ма те рі а лу.
Однак БПВ не за сто со ва но в жод ній
сис те мі осві ти сві ту. Ре алі за ція цієї
тех но ло гії мож ли ва тіль ки на пев но му
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адмі ніс т ра цією на вчаль но го за кла ду.
У цьо му ви пад ку вчи тель уже не мо же
зна ти про кож но го уч ня в кож ний мо -
мент на вчаль ної ді яль нос ті те, що йо -
му як учи те лю не об хід но.

Інша час ти на від по ві ді іс нує в ор -
га ні за ції на вчаль но го про це су в за -
галь но ос віт ній шко лі, в якій не ство -
ре ні умо ви для ро бо ти вчи те ля на
осно ві об’єк тив них да них про стан
сфор мо ва нос ті знань і вмінь йо го
учнів, що вчас но над хо дять до ньо го.
Са ме ад мі ніс т ра ція на вчаль но го за -
кла ду, яка ор га ні зує на вчаль ний
процес у шко лі, по вин на від по відати
за ство рен ня та ких умов ро бо ти вчи -
те ля.

Ці умо ви при пус ка ють, на при -
клад, на дан ня пра ва вчи те лю не пе ре -
хо ди ти до ви вчен ня на ступ ної те ми
на вчаль ної про гра ми, як що уч ні (або
їх час ти на) не за сво ї ли в до стат ній мі -
рі цю те му. Якщо вчи тель не по став ле -
ний у та кі умо ви, то він зму ше ний
вес ти свою на вчаль ну ді яль ність без
об’єк тив них да них, на свій роз суд,
орі єн ту ю чись в основ но му на по -
годин не ви ко нан ня на вчаль ної про -
грами, яке дик ту єть ся йо му звер ху.
У цьо му ви пад ку не пра виль ні дії вчи -
те ля не мо жуть бу ти ква лі фі ко ва ні як
по мил ко ві. Для цьо го не має під став.
Ви клю ча ю чи у від но си нах «учи -
тель–ад мі ніс т ра ція» по мил ку вчи те -
ля, мож на при пус ти ти, що по мил ку
зро би ла ад мі ніс т ра ція на вчаль ної
уста но ви. Адмі ніс т ра ція, зна ю чи, що
на вчаль на ді яль ність по вин на здій -
сню ва тись на осно ві об’єк тив них да -
них про під го тов ле ність уч ня, не да ла
та кої мож ли вос ті вчи те лю й не ство -
ри ла не об хід них умов для цьо го. Ось
чо му вчи тель не знає й не має не об -
хід них об’єк тив них да них, хо ча му -
сить зна ти й ма ти.

При род но ви ни кає за пи тан ня, а чи
мог ла ад мі ніс т ра ція на вчаль но го за -
кла ду ство ри ти не об хід ні умо ви та на -
да ти мож ли вість учи те лю пра цю ва ти
на осно ві об’єк тив них да них? Оскіль -
ки ад мі ніс т ра ція на вчаль но го за кла ду
не са мо дос тат ня й управ ля єть ся від ді -
лом осві ти, во на не мо же да ти вчи те -
лю мож ли вос ті пра цю ва ти на осно ві
об’єк тив них да них, то му не пра виль ні
дії ад мі ніс т ра ції не мо жуть бу ти ква лі -
фі ко ва ні як по мил ки. У цьо му ви -
падку від но си ни «учи тель–ад мі ніс т -
ра ція на вчаль но го за кла ду» ста ють
залеж ни ми від сто сун ків «ад мі ніс т ра -
ція на вчаль но го за кла ду–від діл
управ лін ня осві ти». Отже, від но си ни
«учи тель–ад мі ніс т ра ція» ма ють своє
«про дов жен ня» у від но си нах ад мі ніс -
т ра ції на вчаль но го за кла ду й від ді лу
управ лін ня осві ти. Оскіль ки в цих

відно си нах ад мі ніс т ра ція на вчаль ної
уста но ви зро би ла не пра виль ні дії, які
не мож на вва жа ти по мил кою, то мож -
на при пус ти ти, що по мил ку зро бив
від діл управ лін ня осві ти, оскіль ки не
на дав мож ли вос ті ад мі ніс т ра ції на -
вчаль но го за кла ду ство ри ти не об хід ні
умо ви для ро бо ти вчи те ля на осно ві
об’єк тив них да них.

Однак і від діл управ лін ня осві ти не
са мо дос тат ній і не мо же да ти мож ли -
вість (за со би та пра ва) ад мі ніс т ра ції
на вчаль но го за кла ду для ство рен ня
не об хід них умов, що до зво ля ють учи -
те лю пра цю ва ти на осно ві об’єк тив -
них да них, то му управ лін ня зро би ло
не по мил ку, а не пра виль ну дію. У цьо -
му ви пад ку від но си ни «ад мі ніс т ра ція
на вчаль но го за кла ду–від діл управ -
лін ня осві ти» стають за леж ни ми від
від но си н «від діл управ лін ня осві -
ти–мі ніс тер ст во осві ти і на уки».
Оскіль ки ж від діл управ лін ня осві ти
зро бив не пра виль ні дії, то по мил ку,
ма буть, зро би ло мі ніс тер ст во осві ти
і на уки. Та ким чи ном, пи тан ня про
не пра виль ні дії уч нів пе ре мі ща єть ся у
сфе ру ді яль нос ті мі ніс тер ст ва осві ти
і на уки. Але й до дій мі ніс тер ст ва не -
об хід но за сто су ва ти ана ло гіч ну про -
це ду ру ви зна чен ня по мил ки.

Якщо мі ніс тер ст ву осві ти і на уки
ві до мо, що вчи тель не по став ле ний в
умо ви, в яких він мав би мож ли вість
бу ду ва ти на вчаль ну ді яль ність на
осно ві об’єк тив них да них про сфор -
мо ва ність знань і вмінь уч нів, які
вчас но над хо дять до ньо го, але во но
не дає пра во вих, фі нан со вих і ма те рі -
аль них за со бів від ді лам управ лін ня
осві ти для ство рен ня та ких умов, то
це по мил ка мі ніс тер ст ва осві ти і на -

уки. Якщо ж мі ніс тер ст во знає, що
вчи тель по ви нен бу ти по став ле ний
у та кі умо ви, але не має за со бів, не
знає як і не вміє ство ри ти та кі умо ви,
то мі ніс тер ст во ро бить не пра виль ні
дії, що не мож на вва жа ти за по мил ку.
Але хто ж то ді в та ко му ви пад ку
робить по мил ку? Хто чи що зму шує
вчи те ля ро би ти не пра виль ні дії і, на -
прик лад, пе ре хо ди ти до ви вчен ня но -
вої те ми то ді, ко ли йо му не ві до мо, що
уч ні в до стат ній мі рі во ло ді ють цим
ма те рі а лом?

Від но си ни «учень–учи тель», «учи -
тель–учень», «учи тель–ад мі ніс т ра -
ція шко ли», «ад мі ніс т ра ція шко -
ли–управ лін ня осві ти», «управ лін ня
осві ти–мі ніс тер ст во осві ти і на уки»
скла да ють ієрар хію сис те ми осві ти,
в якій пер віс ні від но си ни «учень—
учитель» роз гля да ють ся як окре мий
ви па док. Не пра виль ні дії уч ня, уч нів,
учи те ля, ад мі ніс т ра ції на вчаль ної уста -
но ви, від ді лу управ лін ня осві ти, мі ніс -
тер ст ва осві ти і на уки в су купнос ті
сво їй пред с тав ля ють, на на шу дум ку,
ре аль ну по мил ку сис те ми осві ти.

У пе да го гі ці (ди дак ти ці) ві до мо, що
на вчаль на ді яль ність не мо же бу ти
ефек тив ною, як що вчи тель не має
об’єк тив них да них про стан знань
і вмінь уч нів у будь-який мо мент на -
вчаль ної ді яль нос ті (на вчан ня); ві до -
мо, що вчи тель не має за со бів для
одер жан ня цих об’єк тив них да них;
що вчи те лю не да ли пра ва й ре аль ної
мож ли вос ті бу ду ва ти на вчан ня на
осно ві об’єк тив них да них. У свою
чер гу, від но си ни «учень–учи тель»
ува жа ють ся сфе рою впли ву вчи те ля і
за ре зуль та ти цих від но син, за їх
об’єк тив ну оцін ку від по ві дає тіль ки
вчи тель. У цій сис те мі осві ти вчи тель
за ли ше ний один на один із цією проб -
ле мою. Сис те ма «зму шує» вчи те ля
пра цю ва ти без об’єк тив них да них про
стан знань і вмінь кож но го уч ня
в будь-який мо мент на вчаль ної ді яль -
нос ті (на вчан ня), і во на ж «ви ма гає»
від учи те ля, щоб він за без пе чив за -
сво єн ня на вчаль ної про гра ми на -
лежною мі рою. Це по мил ка сис те ми.
Як ствер д жу ють до слід ни ки, «від сут -
ність об’єк тив нос ті дез ор га ні зує її
(сис те му осві ти — ав то ри) під мі ню ю -
чи справ ж ні кри те рії по мил ко ви ми».
Та ким чи ном, ни ніш нє ста но ви ще
в сис те мі осві ти є пря мим на слід ком
за зна че ної по мил ки сис те ми.

Ця по мил ка сис те ми вко ре ни лась
у сві до мос ті сус піль ст ва й іс нує у фор -
мі па ра док са — двох твер д жень, які
су пе ре чать од не од но му. Одні до слід -
ни ки ствер д жу ють, що «кож ний учи -
тель по ви нен знай ти час і мож ли вос ті
для ор га ні за ції сис те ма тич но го... діа -
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Оскільки в розглянутих від -
носинах учні зробили не -
правильні дії, то помилка,
мабуть, допущена вчите -
лем, тому що, маючи об’єк -
тив ні дані про підготов -
леність учнів, він не повинен
був ставити їх в умови, які
змушують зробити непра -
вильні дії. 



рів ні сус піль но го роз вит ку.
Пре зен то ва на по мил ка освіт ньої

сис те ми є на слід ком від ста ван ня пе -
да го гіч ної сфе ри від на уко во-тех ніч -
но го про гре су. А усві дом лен ня пред -
став ле ної по мил ки озна чає, що в сус -
піль ст ві з’яви лись умо ви для впро вад -
жен ня тех но ло гії без пе рер в них пе да -
го гіч них ви мі рів. Са ме для впро вад -
жен ня, то му що са ма тех но ло гія БПВ
вже роз роб ле на. Її ре алі за ція ба чить -
ся на ми як шкіль ні від ді ли ди дак тич -
но го діа гнос ту ван ня (ВДД), під лег лі
цен т ру. У на шій прак ти ці ме ха нізм
шкіль но го ОДД, що фун к ці о нує
на осно ві за сто су ван ня діа гнос ту ю -
чих за вдань, епі зо дич но вво див ся
в на вчаль ний про цес за галь но ос віт -
ньої шко ли про тя гом 20-ти ро ків,
щораз під твер д жу ю чи спри ят ли вий
вплив на весь ком п лекс від но син
«учень–учи тель».

Але за пус ти ти ме ха нізм у на -
вчаль ну ді яль ність учи те ля од но го
пред ме та, не ка жу чи вже про на -
вчаль ну ді яль ність ці лої шко ли, си ла -
ми вчи те ля, не зва жа ю чи на до сить
прос тий ме ха нізм ди дак тич но го діа -
гнос ту ван ня, прак тич но не мож ли во.
Спра ва в то му, що це — уже не пе да -
го гіч на проб ле ма, во на ви рі шу єть ся
не пе да го гіч ни ми за со ба ми, не си ла -
ми вчи те ля. «Ство рен ня та кої сис те -
ми й під трим ка її фун к ці о ну ван ня
ви ма га ють пев них ад мі ніс т ра тив них
заходів і то му ви хо дить за ме жі влас -
не пе да го гі ки».

У пра виль но ор га ні зо ва ній на -
вчаль ній ді яль нос ті по мил ка сис те ми
пе ре стає іс ну ва ти, пе ре стає не га тив -

но впли ва ти не тіль ки на ре зуль тат на -
вчан ня, а й на тих, хто прий має участь
у на вчаль ній ді яль нос ті, зні ма ю чи
пси хіч ну та мо раль ну на пру гу у від -
носи нах «учень–учи тель», «учи -
тель–учень», «учи тель–бать ки»,
«учи тель–ад мі ніс т ра ція». Фун к ці о -

ну ван ня ме ха ніз му одер жан ня та ви -
ко ри стан ня об’єк тив них оці нок для
ко рек ту ван ня на вчаль но го про це су
збе рі гає здо ров’я учас ни ків на вчаль -
ної ді яль нос ті.

Щоб на вчаль на ді яль ність на осно -
ві об’єк тив них да них ста ла ре аль ніс -
тю, до стат ньо прий ня ти рі шен ня про
ор га ні за цію шкіль но го ВДД. Та ке рі -

шен ня до зво ляє прак тич но без емо -
цій них сплес ків пе ре вес ти осві ту на
но ву тех но ло гіч ну й ме то дич ну осно -
ву, що озна чає по ча ток ре аліс тич ної й
об’єк тив ної діа гнос ту ю чої мо дер ні за -
ції сис те ми за галь ної осві ти.
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У
сі вчи те лі в один го лос ствер д жу ють, що комп’ютер ні ко ли
не за мі нить спіл ку ван ня уч нів зі справ ж нім, ре аль ним учи -
те лем. Дій с но, сьо год ні іс ну ють по туж ні те ле ко му ні ка цій ні
ре сур си для са мо стій ної ро бо ти уч нів, але без жи во го кон -
так ту з учи те лем справ ж нє на вчан ня не від бу деть ся. До хо -

ди мо не за пе реч но го ви снов ку, що су час ні тех но ло гії ма ють до по ма га ти,
а не за мі ню ва ти на вчан ня пред ме ту са мим уч нем.

Учи тель фі зи ки під кріп лює та кий ви сно вок кон к рет ним при кла -
дом: жод на, на віть най дос ко на лі ша мо дель або ві део- чи ауді о ряд про
ма те ма тич ний ма ят ник не змо же за мі ни ти ре аль но го фі зич но го екс пе -
ри мен ту. На віть як що учень у хо ді при мі тив но го екс пе ри мен ту прос то
під ві сить на зви чай ній мо туз ці яку-не будь шай бу та спо сте рі га ти ме пе -
рі од ко ли вань за леж но від дов жи ни цієї мо туз ки. Зов сім ін ша спра ва,
як що по тім про де мон ст ру ва ти уч ням ін тер ак тив ну мо дель і змі ни ти
при ско рен ня віль но го па дін ня, як то го ви ма гає чин на на вчаль на про -
гра ма з фі зи ки.

За до по мо гою фа хів ців у га лу зі комп’ютер них тех но ло гій, зок ре ма
спів ро біт ни ків ки ївсь кої фір ми «Ав-ПРО» — офі цій но го дис триб’юто ра
в Укра ї ні ін тер ак тив них до шок «Panasonic» уда лось ви зна чи ти мак си -
маль ний ефект від ви ко ри стан ня та ких ін тер ак тив них до шок у на вчаль -
но му про це сі. Він до ся га єть ся, як пра ви ло, у та ких ви пад ках.

• Ви ко ри стан ня ін тер ак тив ної дош ки при ви вчен ні тем, явищ то що,
які більш пов но й де таль но ви світ лю ють ся в елек т рон них освіт ніх
ре сур сах (бай ду же, при дба ні во ни чи ство ре ні са мим учи те лем), а
іно ді й не мож ли во ви вча ти в ре аль них умо вах.

• Більш пов на ві зу а лі за ція об’єк тів та явищ у по рів нян ні з роз дру ко ва -
ни ми за со ба ми на вчан ня, на прик лад, шкіль ний під руч ник чи на -
вчаль ний по сіб ник.

• Рі шен ня й ана ліз ін тер ак тив них за дач, кот рі ви ма га ють ана лі тич но -
го чи гра фіч но го під хо ду з ви ко ри стан ням ма ні пу ля цій но-гра фіч но -
го ін тер фей су, що до да єть ся до ін тер ак тив ної дош ки.

• Ви ко ри стан ня про грам но го се ре до ви ща, вір ту аль них біо ло гіч них,
хі міч них, фі зич них та ін ших ла бо ра то рій для ор га ні за ції твор чої на -
вчаль но-по шу ко вої ді яль нос ті уч нів.

• Ви ко ри стан ня мож ли вос ті ва рі ю ва ти тим ча со ві мас ш та би по дій, пе -
ре ри ва ти дію комп’ютер ної мо де лі, екс пе ри мен ту, по вто рю ва ти їх.

• Тех но ло гі за ція про це су оці ню ван ня чи са мо оці ню ван ня на вчаль них
до сяг нень уч нів.

• Тес ту ван ня та ко рек ція ре зуль та тів освіт ньо-на вчаль ної ді яль нос ті
уч нів.
Чи му сить учи тель бо я тись, у ра зі ви ко ри стан ня комп’ютер них тех но -

ло гій в ор га ні за ції пе да го гіч но го про це су, влас не прак тич но що ден но го
навчан ня, са мо ос ві ти, пе ре нав чан ня, що би бу ти, як ка жуть, на пе ре до вих

ОСВІТНІ РЕСУРСИ ІНТЕРАКТИВНИХ ДОШОК

Як сьо год ні мож на оха рак те ри зу ва ти міс це та зна чен ня ІКТ в су час ній шко лі? 
Чи не має в учи те лів нос таль гії за людсь ким спіл ку ван ням на за галь но ві до мо му рів ні вчи тель–учень?

Та кі за пи тан ня по став ле но вчи те лям, які вже не пер ший рік пра цю ють за но віт ні ми 
ін фор ма цій ни ми тех но ло гі я ми, ви ко рис то ву ють ін тер ак тив ну дош ку.

З питань придбання інтерактивних дошок 
звертайтесь до ТОВ «АВ–ПРО» —

офіційного дистриб’ютора проекторів 
та інтерактивних дошок «Panasoniс» в Україні.

(8 044) 538�01�83,
(8 044) 538�01�84,
(8 044) 538�01�85.
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Чи мусив учитель знати й
мати дані про те, як во ло -
діють його учні ви вче ним
матеріалом? Очевидно, що
мусив, інакше тоді губиться
зміст розумної педагогічної
діяльності. Але чому вчи -
тель не знає і не має на -
стільки необхідних даних,
якщо мусить знати й мати?
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А
кме о ло гіч ний під хід до зміс ту осві ти, тех но ло гій
на вчан ня й ви хо ван ня уч нів, управ лін ня шко лою
до зво ляє пе ре вес ти шко лу з ре жи му фун к ці о ну -
ван ня до ре жи му роз вит ку, при цьо му знач но
під ви щу єть ся і якість осві ти, то му що в усіх

суб’єк тів осві ти сис те ма ти зу ю чи ми ста ють пі зна валь ні мо -
ти ви, на вчан ня стає внут ріш ньою по тре бою, а твор че пе ре -
ос мис лен ня дій с нос ті стає про від ним. Не об хід ність ак ме о -
ло гіч но го під хо ду в на вчаль но-ви хов но му й управ лінсь ко му
про це сі за галь но ос віт ньої шко ли оче вид на, оскіль ки сус -
піль ст во очі кує від шко ли, що її ви пус к ни ки бу дуть ко му ні -
ка бель ни ми, кре а тив ни ми, са мо стій но мис ля чи ми осо бис -
тос тя ми, які праг нуть до успі ху й умі ють са мо стій но бу ду ва -
ти ін ди ві ду аль ну тра єк то рію роз вит ку. Акме о ло гіч ні прий о -
ми, ак ме-тех но ло гії про по ну ють прак тич не рі шен ня пи тан -
ня осо бис тіс но го та про фе сій но го успі ху. По шук оп ти маль -
них, най більш ефек тив них спо со бів, що впли ва ють на якість
осві ти, в остан ні ро ки тіль ки роз ши рю єть ся. Ство рю ють ся
но ві пе да го гіч ні тех но ло гії, ак ту а лі зу ють ся вже ві до мі,
оскіль ки все більш яв ною стає не спроможність тра ди цій ної
освіт ньої сис те ми від по ві да ти но вим со ці о куль тур ним та
еко но міч ним умо вам.

Склад ність оцін ки ді яль нос ті освіт ньої уста но ви об -
умов ле на спе ци фі кою шко ли. Су час на шко ла по вин на

дава ти якіс ну осві ту. Однак у пе да го гіч ній лі те ра ту рі по нят -
тя «якість осві ти» до сить не од но знач не. У будь-яко му ви -
пад ку, пе ред пе да го га ми й ад мі ніс т ра цією шко ли по стає пи -
тан ня вдос ко на лен ня на вчаль но-ви хов но го про це су. Акме -
о ло гіч ний під хід до зво ляє ви рі ши ти цю проб ле му не тіль ки
ефек тив но, а й до сить опе ра тив но. Якість осві ти як уні вер -
саль на ка те го рія ком п лек с ної оцін ки ді яль нос ті освіт ньої
уста но ви мо же роз гля да тись у кон тек с ті ак ме о ло гії, то му
най більш ак ту аль ни ми ста ють та кі пи тан ня: пер с пек ти ви
ство рен ня ак ме о ло гіч ної шко ли, ефек тив ність ак ме-тех но -
ло гій, «ак ме о ло гіч на куль ту ра» як не об хід на умо ва роз -
витку шко ли. Клю чо ва ідея роз вит ку су час ної за галь но -
освіт ньої шко ли — якість осві ти, що за без пе чу єть ся всі ма
рів нями освіт ньої сис те ми. Акме о ло гія іс тот но змі нює ак -
цен ти у сфе рі про фе сій ної під го тов ки фа хів ців, ство рен ня
й управ лін ня на вчаль но-ви хов ним про це сом у шко лі. При
ак ме о ло гіч но му під хо ді до мі нує проб ле ма ти ка роз вит ку
твор чих здіб нос тей, осо бис тіс них якос тей, що спри яють
ре алі за ції ін ди ві ду аль них якос тей кож ної ди ти ни. Без сум -
ні ву, ак ме о ло гія зна чу ща для під ви щен ня якос ті осві ти,
оскіль ки від кри ва ють ся пер с пек ти ви ство рен ня мо де лі ак -
ме о ло гіч ної шко ли.

Акме о ло гіч ний під хід у да ний час є од ним із про гре сив -
них і пер с пек тив них для су час ної шко ли. «Сут ь ак ме о ло -

АКМЕОЛОГІЯ 
ТА ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Пе ред шко лою по став ле на за да ча під го тов ки ди ти ни 
до успіш ної со ці а лі за ції, усві дом ле но го ви бо ру про фе сії. 

Проб ле ма про фе сій но го рос ту лю ди ни, її успіш нос ті є цен т раль ною для ак ме о ло гії, 
що по ча ла фор му ва тись як са мо стій на на уко ва дис цип лі на в 90-і ро ки XX сто літ тя.

ТЕХНОЛОГІЯ
мос коп, ко дос коп, епі ді ас коп, ді ап ро ек тор то що) та аудіозву ко ві (кі но про ек тор, те ле ві зор, ві део маг -
ні то фон то що). А ось ін тер ак тив на дош ка ви гід но по єд нує в со бі мож ли вос ті всіх пе ре лі че них тех -
ніч них за со бів на вчан ня, про те мож ли вос ті в ін тер ак тив ної дош ки прак тич но без меж ні. Мо же, са -
ме то му ін тер ак тив на дош ка є прин ци по во но вим ін тер ак тив ним тех ніч ним за со бом на вчан ня.

Які ж пе да го гіч ні за да чі ви рі шує ін тер ак тив на дош ка? При най м ні мож на ви ді ли ти чо ти ри
основ ні по тре би су час ної шко ли:

• не об хід ність фор му ван ня в уч нів пев них ба зо вих за галь но нав чаль них ком пе тен т нос тей;
• від пра цьо ву ван ня на вчаль них ком пе тен т нос тей;
• фор му ван ня твор чо-до слід ниць ких умінь;
• ор га ні за ція на вчаль но го про це су шля хом са мо стій ної ді яль нос ті уч нів.
• фор му ван ня осо бис тіс них якос тей уч нів.

Не має жод но го з учи те лів, які по ча ли пра цю ва ти з ін тер ак тив ни ми дош ка ми й не від зна чи ли
би стрім ко го під ви щен ня ін те ре су уч нів до на вчан ня, до уро ку. А ві до мо, що фор му ван ня в уч нів
стій ко го ак тив но го ін те ре су є ви зна чаль ною проб ле мою су час ної шкіль ної осві ти. Якщо роз гля -
ну ти най по ши ре ні ші спо со би роз вит ку пі зна валь но го ін те ре су, то вид но, що за до по мо гою ін тер -
ак тив них до шок ре алі зу єть ся кіль ка спо со бів фор му ван ня пі зна валь но го ін те ре су.

При ви ко рис тан ні ін тер ак тив ної дош ки мож ли ві та кі ви ди освіт ньої ді яль нос ті.

Підготовлено за матеріалами Н. Го му лі ної

ТЕХНОЛОГІЯ

Способи навчально-
пізнавальної діяльності

Реалізація при роботі 
з інтерактивними дошками

Актуальність і новизна змісту Продуктивно використовується у процесі постановки
цілей і задач уроку, актуалізації раніше невідомого

Розкриття значущості знань Сприяє ефективному відбору інформаційного 
й контрольного матеріалу

Наочність Сприяє розширенню ілюстративної бази уроку

Зацікавленість Сприяє зацікавленості на уроці

Емоційність

Порівняння й аналогії

Проведення дискусій

Ігрові технології Можливе застосування ігрових технологій при спеціальному вибу-
довуванні уроку за допомогою електронних освітніх ресурсів

Практичні роботи 
дослідницького характеру

Можливе проведення робіт дослідницького характеру за допо-
могою інтерактивних моделей та комп’ютерних середовищ

Проблемне навчання Можливе проблемне навчання при спеціальному вибудову-
ванні уроку за допомогою електронних освітніх ресурсів

Етапи проведення уроку
Можливі варіанти використання колекції 

мультимедіа-компонентів для інтерактивних дошок

Формування в учнів мотивації 
до діяльності з освоєння нового
матеріалу, у тому числі 
постановка теми та визначення
основних цілей і задач

Підбір інтерактивних моделей, анімацій та ілюстрацій.
Актуалізація раніше невідомого. Запис теми уроку

Пояснення нового матеріалу Підбір інтерактивних моделей, анімацій та ілюстрацій

Відтворення знань 
з матеріалу, що узагальнюється, 
та систематизація цих знань

Підбір інтерактивних моделей, анімацій та ілюстрацій

Формування вмінь і навичок Проведення індивідуального тестування з інтерактивни-
ми завданнями. Тестування проводиться для всього класу
одночасно, при цьому тестові завдання пред’являються
протягом деякого часу або при відповіді одного учня.
Можливе відкриття коментаря, рішення, 
відповіді для корекції відповіді та тренування

Активна пізнавальна 
діяльність учнів

Організація активної пізнавальної діяльності. 
Робота з інтерактивними моделями

Проблемне викладення 
навчального матеріалу

Підбір інтерактивних моделей для висунення 
навчальної гіпотези, формулювання проблеми, 
пошуку практичного рішення проблеми

Закріплення знань Організація виступів учнів з використанням 
колекції мультимедіа-компонентів

Підбиття підсумків уроку Запис підсумків уроку. 
Стимуляція учнів на самоконтроль і самоосвіту

по зи ці ях ін фор ма ти за ції шкіль ної осві ти? Так,
на змі ну но вим ін фор ма цій ним тех но ло гі ям
прий ш ли так зва ні ін фор ма цій но-ко му ні ка цій -
ні тех но ло гії. Усе час ті ше у шко лах окрім, став -
ши зви чай ним, комп’юте ра та ві део про ек то ра
з’яв ля ють ся ін тер ак тив ні дош ки. Це без меж но
роз ши рює ме то дич ні мож ли вос ті уро ку, на -
вчан ня, осві ти, а вчи те лі мо жуть ство рю ва ти
влас ні кон с пек ти уро ків, спи ра ю чись на мож -
ли вос ті ін тер ак тив ної дош ки, са мо стій но го ту -
ю чи від по від ні про гра ми, чи ви ко рис то ву ва ти
го то ві елек т рон ні ресур си. Як ство ри ти елек т -
рон ні освіт ні ре сур си, щоб во ни бу ли оп ти маль -
ни ми для спе ци фі ки за сто су ван ня на ін тер ак -
тив них дош ках? У чо му особ ли вос ті пе да го гіч -
но го ди зай ну для та ких освіт ніх ре сур сів?

За сіб на вчан ня — ін тер ак тив на дош ка.
Пе ре важ ній кіль кос ті пе ре січ них учи те лів, у
прин ци пі, влас ти вос ті ін тер ак тив ної дош ки ін -
ту ї тив но зро зу мі лі. Уже май же всім ві до мо, що
в ін тер ак тив них дош ках су мі ще ні мож ли вос ті
зви чай ної дош ки й ві део про ек то ра: на та кій
дош ці мож на пи са ти зви чай ним спо со бом і
про ек ту ва ти будь-яке зоб ра жен ня, на прик лад,
ін тер ак тив ну мо дель, ані ма цію, ві деофраг мент
то що.

А як що так, то чо му ж то ді всі так од но го -
лос но ствер д жу ють, що ін тер ак тив ні дош ки ма -
ють не звич ні мож ли вос ті? Са ме по нят тя ін тер -
ак тив нос ті, зок ре ма ін тер ак тив ної дош ки, по ля -
гає в мож ли вос ті вно си ти ко рек ти ви, но тат ки
чи пев ні за ува жен ня в де мон ст ра цій ний ма те рі -
ал, змі ню ва ти по слі дов ність кад рів, збе рі га ти
не об хід ні кад ри чи їх фраг мен ти для по даль шої
ро бо ти. Ще і ще раз слід на го ло си ти, що ін тер -
ак тив на дош ка — зви чай ні сінь кий усім знай о -
мий нам, учи те лям, мо ні тор комп’юте ра з мож -
ли віс тю вве ден ня будь-яких да них у комп’ютер
без по се ред ньо з ро бо чої по вер х ні дош ки.

На зви чай ній дош ці мож ли ві за пи си тіль ки
крей дою. На бі лій дош ці мож ли ві за пи си тіль ки
фло мас те ра ми-мар ке ра ми кіль кох ко льо рів. Ін -
тер ак тив на дош ка мо же по ка зу ва ти зоб ра жен -
ня в ко льо рі (ві део, ані ма ції, слай ди то що), на
ній мож на ро би ти за пи си та кож мар ке ра ми
кіль кох ко льо рів, є мож ли вість пи са ти по верх
зоб ра жен ня та да ва ти мож ли вість за пам’ято ву -
ва ти не об хід ний для по даль шої ро бо ти кадр.

На прик лад, у про це сі ви кла дан ня шкіль -
но го кур су фі зи ки таб ли ці є не об хід ним ілюс -
т ра тив ним ма те рі а лом, який по трі бен учи те -
лю фі зи ки для по яс нен ня або уза галь нен ня на -
вчаль но го ма те рі а лу і який не мож на від тво ри -
ти на зви чай ній дош ці.

На ін тер ак тив ній дош ці мож на від тво ри ти
3-D мо дель (об’єм не зоб ра жен ня по осях
XYZ — ред.) та ких при стро їв в об’ємі та ру сі,
ре алі зу ва ти їх обер тан ня у прос то рі. На ін тер -
ак тив ній дош ці мож на на крес ли ти зов сім
прос те сень ку схе му, ма лю нок то що у спро ще -
но му ви гля ді спе ре ду, а по тім по ка за ти ре аль -
ний об’єм ний ви гляд.

Ще із кла сич ної те о рії пе да го гі ки кож ний
учи тель знає, що так усім ві до мі тра ди цій ні тех -
ніч ні за со би на вчан ня ді лять ся на зву ко ві (маг -
ні то фон, ра діо прий мач то що), ек ран ні (філь -

Передплатний індекс 21853 29Відкритий урок # 1’ 200928



Передплатний індекс 21853 31

нос ті со ці аль них, пси хіч них і фі зич них
влас ти вос тей», — на го ло шує В. Па -
насюк.

Кон цеп ту аль ні осно ви 
ак ме о ло гіч ної шко ли

Ме то до ло гіч на ба за ак ме о ло гії дає
мож ли вість для ство рен ня ак ме о ло гіч -
ної шко ли. Акме о ло гіч на шко ла — це
та кий на вчаль ний за клад, у яко му
ство ре ні всі не об хід ні умо ви для ста -
нов лен ня й роз вит ку в усіх суб’єк тів
осві ти уяв лен ня про успіх, ви со кі до -
сяг нен ня, не об хід ні для роз вит ку осо -
бис тос ті й со ці у му. В ак ме о ло гіч ній
шко лі ди ти на роз ви ва єть ся як ін ди від,
осо бис тість, ура хо ву ють ся її ін ди ві ду -
аль ні особ ли вос ті, фор му ють ся ду хов -
ні та мо раль ні цін нос ті, роз ви ва ють ся
твор чі здіб нос ті, умін ня со ці а лі зу ва -
тись, бу ду ва ти від но си ни в ко лек ти ві
та со ці у мі.

Кон цеп ту аль ні осно ви ак ме о ло гіч -
ної шко ли ре алі зу ють ся у про гра мі
роз вит ку шко ли, у річ но му пла ні на -
уко во-ме то дич ної ро бо ти шко ли (ма -
те рі а ли з цих до ку мен тів на во дять ся
ниж че).

Кон цеп ція про гра ми роз вит ку шко ли 
(мо дель — «Шко ла со ці аль но го успі ху»)

Се ред ня за галь но ос віт ня шко ла є
час ти ною освіт ньої сис те ми як рай о -
ну, так і об лас ті. У сво їй ді яль нос ті
шко ла ке ру єть ся ста ту том і нор ма тив -
ни ми до ку мен та ми ор га нів управ лін ня
осві ти. Ді яль ність шко ли здій с ню єть ся
на осно ві не ухиль но го до три ман ня за -
кон них прав та ін те ре сів усіх суб’єк тів
освіт ньо-ви хов но го про це су. Шко ла
праг не до мак си маль но го вра ху ван ня
й за до во лен ня по треб і схиль нос тей
уч нів, ін те ре сів їх ніх бать ків, при ді ля -
ю чи при цьо му особ ли ву ува гу рі шен -
ню пи тань ство рен ня ком фор т них
умов для ви хо ван ня й на вчан ня ді тей,
оп ти мі за ції ді яль нос ті пе да го гіч них
пра ців ни ків.

Ре алі за ція да ної про гра ми роз вит -
ку при пус кає ство рен ня в освіт ній
уста но ві умов для успіш нос ті всіх
суб’єк тів освіт ньо го про це су. Успіх
роз гля да єть ся як фор ма са мо ре а лі за ції
осо бис тос ті. До сяг нен ня успі ху за ле -
жить від рів ня са мо збе ре жен ня осо -
бис тос ті, уяв лень про са мо ре а лі за цію,
від со ці аль ної зрі лос ті осо бис тос ті й
від усві дом лен ня со ці аль ної від по ві -
даль нос ті (Г. Туль чинський). Со ці аль -
ний успіх ро зу мі єть ся як та ке освіт -
ньо-ви ховне се ре до ви ще, в яко му уч ні
й учи те лі одер жу ють мож ли вість мак -
си маль но пов но ре алі зу ва ти на яв ний у
них твор чий по тен ці ал, ін те лек ту аль ні
мож ли вос ті, що спри яють успіш ній со -
ці а лі за ції ди ти ни та її адап та ції в мін -

ли вих со ці аль но-еко но міч них умо вах.
Бать ки, бу ду чи рів но прав ни ми суб’єк -
та ми осві ти та со ці аль ни ми пар т не ра -
ми шко ли, ма ють мож ли вість одер -
жува ти ін фор ма цію про успі хи сво їх
ді тей і бра ти ак тив ну участь у ство рен -
ні й ко рек ту ван ні ін ди ві ду аль ної освіт -
ньої тра єк то рії сво їх ді тей.

У рам ках да ної мо де лі ре алі зу ють ся
ідеї куль ту ро від по від ної й ак ме о ло -
гіч ної шко ли. Про гра ма роз вит ку роз -
роб ле на з ме тою ство рен ня оп ти маль -
них умов для са мо ре а лі за ції, са мо ви -
хо ван ня й са мо ос ві ти всіх суб’єк тів
освіт ньо-ви хов но го про це су, удос ко -
на лен ня прак ти ки ро бо ти освіт ньої
уста но ви від по від но до прі о ри тет них
на пря мів, по зна че них у дій с ній про -
гра мі роз вит ку.

Прі о ри тет ни ми на пря ма ми освіт -
ньої по лі ти ки шко ли є:

• ство рен ня умов для ово ло дін ня уч -
нів куль тур ни ми цін нос тя ми;

• роз ши рен ня сфе ри за галь них со ці -
аль но-еко но міч них ін те ре сів уч нів;

• фор му ван ня еко ло го-ва ле о ло гіч но -
го сві то гля ду сіль сь ких шко ля рів;

• фор му ван ня та роз ви ток ін фор ма -
цій но-пра во во го прос то ру со ці у му.

Ро бо та шко ли за за зна че ни ми на -
пря ма ми сприяє рі шен ню та ких задач:

• від бір зміс ту осві ти та пе да го гіч них
тех но ло гій, що роз кри ва ють уч ням
цін ніс ні жит тє ві орі єн ти ри та спри -
яють най більш пов ній ре алі за ції їх
цін ніс них і жит тє вих орі єн та цій;

• роз ши рен ня спек т ра освіт ніх по -
слуг, що до зво ля ють шко ля рам
і сіль  сь кій мо ло ді опа ну ва ти куль ту -
ру са мо ви зна чен ня й са мо ре а лі за ції;

• збе ре жен ня та зміц нен ня фі зич но -
го та пси хіч но го здо ров’я шко ля рів
у всіх сфе рах їх ді яль нос ті;

• роз ви ток со ці аль но го пар т нер ст ва,

що сприяє со ці а лі за ції осо бис тос ті
сіль сь ко го шко ля ра;

• від нов лен ня ви хов ної сис те ми
шко ли у зв’яз ку з но ви ми на пря ма -
ми в роз вит ку освіт ньої уста но ви;

• удос ко на лен ня про фе сій ної ком пе -
тен т нос ті й за галь но куль тур но го
рів ня пе да го гіч них пра ців ни ків;

• ство рен ня сис те ми мо ні то рин гу
якос ті на вчаль но-ви хов но го про це -
су у «Шко лі со ці аль но го успі ху»;

• ви хо ван ня кон ку рен тос п ро мож ної
осо бис тос ті сіль сь ко го шко ля ра,
фор му ван ня кон ку рен тос п ро мож -
ної осо бис тос ті всіх учас ни ків
освіт ньо го проце су.

«Шко ла со ці аль но го успі ху» по кли -
ка на ство рю ва ти умо ви для ста нов -
лення со ці аль но ак тив ної, мо раль но
й фі зич но здо ро вої осо бис тос ті ди ти -
ни, за ці кав ле ної в ре зуль та тах своєї
діяль нос ті та здат ної до ся га ти по став -
ле них ці лей.

Мо дель «Шко ли со ці аль но го успі -
ху» при пус кає ство рен ня умов для
успіш ної со ці а лі за ції осо бис тос ті,
фор му ван ня кон ку рен тос п ро мож ної
осо бис тос ті, фор му ван ня еко но міч ної
куль ту ри ди ти ни.

Одним із про від них прин ци пів
фун к ці о ну ван ня шко ли є прин цип
куль ту ро від по від нос ті. «Со ці а лі за ція
осо бис тос ті» роз гля да єть ся як «су куп -
ність усіх со ці аль них і пси хо ло гіч них
про це сів, за до по мо гою яких ін ди від
за своює сис те му знань, норм і цін нос -
тей, що до зво ля ють йому фун к ці о ну -
ва ти як са мо стій ному члену сус піль ст -
ва» (І. Кон).

Кон ку рен тос п ро мож ність — ін те -
граль на ха рак те рис ти ка, що вклю чає:
ви со кий рі вень пра цез дат нос ті; праг -
нен ня до якіс но го кін це во го ре зуль та -
ту; стре сос тій кість, здат ність пе ре бо -
рю ва ти труд но щі; твор че став лен ня до
спра ви; здат ність до прий нят тя від по -
ві даль них рі шень; ко му ні ка бель ність,
здат ність до ко о пе ра ції, спів ро біт ниц -
т ва, спів твор чос ті; здат ність до швид -
ко го осво єн ня но вої спра ви; здат ність
до са мо ос ві ти, са мо ре а лі за ції, са мо -
роз вит ку» (В. Андрє єв).

«Еко но міч на куль ту ра яв ляє со бою
час ти ну за галь ної куль ту ри сус піль ст -
ва й кож ної лю ди ни. Еко но міч на куль -
ту ра — по нят тя, яке вклю чає не тіль ки
від по від ний рі вень еко но міч ної осві че -
нос ті та ви хо ва нос ті, а й со ці аль но-цін -
ніс не став лен ня лю ди ни до на вко лиш -
ньо го сві ту, сис те му цін ніс них уста но -
вок, від по ві даль ність лю ди ни за свою
ді яль ність» (В. Бе нін).

Пе ред ба чу ва ний строк ре алі за ції
про гра ми роз вит ку 2007–2011 ро ки.

В. Петрухін

ТЕХНОЛОГІЯ

Відкритий урок # 1’ 200930

гіч но го під хо ду по ля гає у здій с нен ні
ком п лек с но го до слід жен ня й від нов -
лен ня ці ліс нос ті суб’єк та, що про хо -
дить сту пінь зрі лос ті, ко ли йо го ін ди -
від ні, осо бис тіс ні та суб’єк т но-ді яль -
ніс ні ха рак те рис ти ки ви вча ють ся в єд -
нос ті, в усіх вза є мозв’яз ках та опо се -
ред ку ван нях, для то го що би спри я ти
до сяг нен ню йо го ви щих рів нів, на які
мо же під ня тись кож ний», — на го ло -
шує А. Дер кач.

Акту аль ність те ми «Акме о ло гія як
умо ва під ви щен ня якос ті осві ти» об -
умов ле на особ ли вим ін те ре сом у пе да -
го гі ці й ме то ди ці до проб ле ми якос ті
осві ти. По шук оп ти маль них, най більш
ефек тив них спо со бів, що впли ва ють на
якість осві ти, в остан ні ро ки тіль ки роз -
ши рю єть ся. Ство рю ють ся но ві пе да го -
гіч ні тех но ло гії, ак ту а лі зу ють ся вже ві -
до мі, оскіль ки все більш яв ною стає
неспроможність тра ди цій ної освіт ньої
сис те ми від по ві да ти но вим со ці о куль -
тур ним та еко но міч ним умо вам.

Зро би мо спро бу роз гля ну ти проб -
ле му якос ті осві ти в кон тек с ті ак ме о -
ло гії, то му в цен т рі ува ги бу дуть пер с -
пек ти ви ство рен ня ак ме о ло гіч ної шко -
ли, ефек тив ність ак ме-тех но ло гій, роз -
гля да єть ся ці ліс не по нят тя «ак ме о ло -
гіч на куль ту ра». У рам ках да ної те ми
мож ли вий роз гляд проб ле ми пе да го -
гіч но го про ек ту ван ня в кон тек с ті ак -
ме о ло гіч но го під хо ду, фор му ван ня й
роз ви ток про ек т ної куль ту ри уч нів,
здо ров’я уч нів як цін ності й умо ви під -
ви щен ня якос ті осві ти в ак ме о ло гіч но -
му кон тек с ті, ор га ні за ції ак ме о ло гіч -
ної шко ли і най більш ці ка вих для учи -
те лів-пред мет ни ків і пер с пек тив них
ак ме-тех но ло гій.

На уко вий ін те рес до ак ме о ло гії не
слаб шає. І ак ме о ло гія як прин ци по во
но ва на ука, дже ре ла якої зна хо дять ся
в пе да го гі ці та пси хо ло гії, і проб ле ма
під ви щен ня якос ті осві ти за раз ак тив -
но до слід жу ють ся. Між дис цип лі нар -
ний ха рак тер ак ме о ло гії до зво ляє шу -
ка ти но ві мож ли вос ті, у то му чис лі
ство рен ня й апро ба цію мо де лі ак ме о -
ло гіч ної шко ли.

Ме та да но го до слід жен ня — на
кон к рет но му при кла ді до сві ду управ -
лін ня за галь но ос віт ньою шко лою по ка -
за ти зв’язок і вза ємо про ник нен ня по -
нять «ак ме о ло гія» та «якість осві ти».

За да чі цієї пуб лі ка ції — уза галь ни -
ти, сис те ма ти зу ва ти те о ре тич ні ма те -
рі а ли з да ної те ми, по ка за ти мож ли -
вос ті їх ви ко ри стан ня у прак ти ці за -
галь но ос віт ньої шко ли та пер с пек ти ви
по даль шо го ви вчен ня ін ших скла до -
вих по нят тя «якість осві ти», оці ни ти
ро бо ту се ред ньої за галь но ос віт ньої
шко ли з по зи цій ак ме о ло гіч но го під хо -
ду й ви зна чи ти мож ли ві пер с пек ти ви

вдос ко на лен ня ді яль нос ті освіт ньої
уста но ви.

Об’єк том да но го до слід жен ня є по -
нят тя «ак ме о ло гія» та «якість осві ти»
в їх вза є мозв’яз ку.

Пред ме том до слід жен ня є проб ле -
ма роз гля ду ак ме о ло гіч но го під хо ду як
умо ви під ви щен ня якос ті осві ти. Ме -
то дич ні та тех но ло гіч ні ас пек ти, по ня -
тій ний і ме то до ло гіч ний апа ра та ак -
мео ло гії до зво ля ють роз гля да ти мож -
ли вість ви вчен ня та прак тич но го за -
сто су ван ня ак ме о ло гіч но го під хо ду в
кон тек с ті проб ле ми «якість осві ти».

При на пи сан ні ма те рі а лів ав то ри
спи ра лись на те о ре тич ні ро бо ти та ких
уче них-ак ме о ло гів, як А. Дер кач,
В. За зи кін, Н. Кузь мі на, В. Мак си мо ва
й ін., прак тич ні ма те рі а ли, апро бо ва ні
в за галь но ос віт ній шко лі. Проб ле мі
роз гля ду ак ме о ло гії як но вої па ра диг -

ми осві ти при свя че ні до слід жен ня
А. Дер ка ча, А. Бо да лє ва: «Пред ме том
ак ме о ло гії в ши ро ко му ро зу мін ні є
об’єк тив ні й суб’єк тив ні фак то ри, що,
вза є мо ді ю чи один з од ним, спри яють
або пе ре шкод жа ють про гре сив но му
роз вит ку до рос лої лю ди ни, а та кож за -
ко но мір нос ті та ме ха ніз ми, що до зво -
ля ють до рос лій лю ди ні до ся га ти у сво -
є му роз вит ку вер шин, які по зна ча ють -
ся тер мі ном «ак меі». Акме о ло гія — на -
ука, що ви ник ла на сти ку при род них,
сус піль них і гу ма ні тар них дис цип лін і
ви вчає за ко но мір нос ті й фе но ме ни
роз вит ку лю ди ни на схо ди ні її зрі лос ті
й особ ли во при до сяг нен ні нею най -
більш ви со ко го рів ня в цьо му роз вит -
ку. До дій с но го ча су, окрім за галь ної
ак ме о ло гії,  офор ми лись та кі га лу зі ак -
ме о ло гії, як управ лінсь ка, пе да го гіч на,
війсь ко ва, спор тив на й ін.». Основ ні
ас пек ти пе да го гіч ної ак ме о ло гії роз -
гля ну ті в ро бо ті В. Мак си мо вої «Акмео -
ло гія: но ва якість осві ти»: «Акме о ло -
гія — це на ука про якість лю ди ни та
якість жит тя. Акме о ло гія осві ти, у
свою чер гу, до слід жує умо ви до сяг -
нен ня ви со кої якос ті освіт ніх сис тем і
роз вит ку суб’єк тів освіт ньо го про це -
су — вчи те ля й уч ня.  Акме о ло гіч ний
під хід до осві ти стає особ ли во ак ту аль -
ним у зв’яз ку із за гос т рен ням проб ле -
ми якос ті су час ної шко ли».

Клю чо ва ідея роз вит ку су час ної за -
галь но ос віт ньої шко ли — якість осві -
ти. «Якість шкіль ної осві ти мож на ви -
зна чи ти як су куп ність її влас ти вос тей,
що обу мов лює її при сто со ва ність до
ре алі за ції со ці аль них ці лей з фор му -
ван ня й роз вит ку осо бис тос ті в ас пек -
тах її на вче нос ті, ви хо ва нос ті, ви раз -

ТЕХНОЛОГІЯ

Між дис цип лі нар ний ха рак -
тер ак ме о ло гії до зво ляє шу -
ка ти но ві мож ли вос ті, у то му
чис лі ство рен ня й апро ба -
цію мо де лі ак ме о ло гіч ної
шко ли.

В ак ме о ло гіч ній шко лі ди ти -
на роз ви ва єть ся як ін ди від,
осо бис тість, ура хо ву ють ся
її ін ди ві ду аль ні особ ли вос ті
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• Чо му пе ре хрес тя є не без печ ним міс цем?
• Як тре ба по во ди ти сь на за ліз нич но му пе -

ре їз ді?

Ви ступ гру пи «Ве ло си пе дис тів»
1) Пра ви ла для ве ло си пе дис тів
Під час їз ди на ве ло си пе ді не вар то ду же

силь но три ма ти ся за кер мо, ди ви ти сь треба
не на ко ле со, а мет рів на 5–6 упе ред.

Ру ха ти сь по до ро зі на ве ло си пе ді до зво ля -
єть ся осо бам, які до сяг ли 14-річно го ві ку. Ве ло -
си пе ди ма ють бу ти об лад на ні зву ко вим сиг на -
лом і світ ло від би ва ча ми. Для ру ху за тем на —
вклю чи ти ліх тар (фа ру). Во дії ве ло си пе дів, ру -
ха ю чись гру па ми, по вин ні їха ти один за од ним,
щоб не за ва жа ти ін шим учас ни кам ру ху.

2) Ве ло си пе дис там за бо ро ня єть ся:
• ке ру ва ти ве ло си пе дом з не справ ним

галь мом;
• ру ха ти сь по до ро гах для ав то мо бі лів, як -

що по руч є ве ло си пед на до ріж ка;
• ру ха ти сь по тро ту а рах і пі шо хід них до ро -

гах (крім ді тей до 7-и ро ків під на гля дом
до рос лих);

• під час ру ху три ма ти ся за ін ший транс -
пор т ний за сіб;

• їз ди ти, не три ма ю чись за кер мо, зні ма ти
но ги з пе да лей;

• бук си ру ва ти ве ло си пе ди;
• пе ре во зи ти па са жи рів на ве ло си пе ді (за

ви нят ком ді тей до 7-и ро ків на до дат ко во -
му си дін ні).
3) За пи тан ня для «ве ло си пе дис тів»

• На яко му ве ло си пе ді не без печ но їз ди ти?
• Чи мож на їз ди ти до ро гою без світ ло вих

за со бів?
• Чо му не мож на їз ди ти на ве ло си пе ді тро -

ту а ра ми?
• Чи мож на їз ди ти на ве ло си пе ді в дощ?
• Що ро би ти, як що на до ро зі є ре чі, які за -

ва жа ють ру ху?
• На якій від ста ні один від од но го мо жуть

їха ти двоє ве ло си пе дис тів?
• З яко го ві ку мож на їз ди ти на ве ло си пе ді

до ро га ми?
• Чо му не мож на їз ди ти без зву ко во го

сиг на лу?
• Яким світ лом має бу ти осна ще ний ве ло -

си пед?
• Чи мож на об га ня ти на ве ло си пе ді ін ші

транс пор т ні за со би?

Ви ступ гру пи «Мо то цик ліс тів»
1) За галь ні пра ви ла
До управ лін ня мо то цик лом до пус ка ють ся

осо би, до сяг ли 16-річ но го ві ку й ма ють по свід -
чен ня на пра во управ лін ня мо то цик лом. Осо -
бі, яка на вча єть ся управ лін ню мо то цик лом,
по вин но ви пов ни ти сь не мен ше 14-и ро ків.

Пе ре во зи ти па са жи рів на мо то цик лі до -
зво ля єть ся тіль ки в ко ляс ці й на зад ньо му си -
дін ні мо то цик ла. Не до зво ля єть ся пе ре во зи ти
ді тей, які не до сяг ли 12-ти ро ків.

2) Пра ви ла для «мо то цик ліс тів»
Пе ред ви їз дом пе ре ві ри ти галь ма, зву ко -

ву та світ ло ву сиг на лі за цію.

До три му ва ти сь пра вил до рож ньо го ру ху.
Не влаш то ву ва ти гон ки на швид кість, бу ти
уваж ни ми.

Во дії мо то цик лів, ру ха ю чись гру па ми, по -
вин ні їха ти один за од ним.

При ру сі за тем на не об хід но вклю ча ти
фа ри, сте жи ти, щоби світ ло від би ва ю чі де та лі
бу ли чис ти ми.

Зни жу ва ти швид кість на до ро зі, укри тій
піс ком, льо дом чи сні гом, на спус ку, як що не -
зро зу мі ла по ве дін ка ін шо го во дія.

Не бук су ва ти ін ших та не їз ди ти са мим
на бук си рі.

На зав ж ди за бу ти сло во «про ско чи ти»!
3) За пи тан ня для «мо то цик ліс тів»

• Яким по ви нен бу ти одяг мо то цик ліс та?
• З якою швид кіс тю він має ру ха ти сь?
• Чи мож на об га ня ти ав то мо біль?
• Ко го мож на пе ре во зи ти на мо то цик лі?
• Які ван та жі мож на пе ре во зи ти на мо то цик лі?
• Як тре ба по во ди ти ся при ви їз ді на до ро гу?
• Як по вин ні ру ха ти ся 2–3 мо то цик ліс ти

на до ро зі?

Ви ступ гру пи «Па са жи рів»
1) Пра ви ла без пе ки на зу пин ках гро -

мадсь ко го транс пор ту
Очі ку ва ти транс порт тре ба у при зна че -

но му міс ці. Якщо ж йо го не має, слід очі ку ва -
ти на тро ту а рі чи на уз біч чі. Не мож на сто я ти
спи ною до транс пор ту, що на бли жа єть ся. Не -
без печ но сто я ти в пер шо му ря ді: ко ли до зу -
пин ки під хо дить транс порт, юр ба мо же ви -
штов х ну ти під ко ле са. Не мож на на ма га ти сь
увій ти у транс порт, що вже від хо дить.

Пі сля ви хо ду з транс пор ту не слід по спі -
ша ти від ра зу пе ре хо ди ти на дру гий бік ву ли -
ці, кра ще за че ка ти, до ки транс порт від’їде.

2) По сад ка й ви сад ка з ТЗ
По сад ку й ви сад ку па са жи рам до зво ля єть -

ся здій с ню ва ти пі сля зу пин ки транс пор т но го
за со бу. У зад ні две рі ав то бу са па са жи ри за хо -
дять, а у пе ред ні ви хо дять. Якщо є тре ті, се ред -
ні две рі, у них мож на вхо ди ти та ви хо ди ти.

Якщо у транс порт за хо дить ін ва лід, жін ка
з ма лень кою ди ти ною, літ ні па са жи ри, слід
про пус ти ти їх упе ред, до по мог ти увій ти.
Якщо во ни ви хо дять, до по мог ти вий ти.

В хо ди ти у транс пор т ний за сіб мож на
тіль ки в то му ви пад ку, як що він оста точ но зу -
пи нив ся, і тіль ки з то го бо ку тро ту а ру чи уз -
біч чя про їж д жої час ти ни. Про тя гом тем но го
ча су до би слід уни ка ти по рож ніх зу пи нок.
Очі ку ва ти транс порт кра ще в ба га то люд них
міс цях, на доб ре освіт ле ній зу пин ці.

3) Без пе ка са ло ну
У са ло ні пе ред ба че но все не об хід не. Є ава -

рій ні та за пас ні ви хо ди, вог не гас ни ки, ап теч ка.
Сто я чи у транс пор ті, не об хід но на дій но

три ма ти ся за по руч ні чи спе ці аль ні руч ки. Це
до по мо же не впас ти під час галь му ван ня.
Сто я ти в са ло ні кра ще об лич чям у бік ру ху.

У гро мадсь ко му транс пор ті мо жуть бу ти
зло дії. Щоб не ста ти їх жер т вою, тре ба три ма -
ти на очах свій пор т фель чи сум ку, тре ба бу -
ти уваж ним, особ ли во при ви хо ді.

4) По ве дін ка в екс тре маль них си ту а ці ях
При ав то бус ній ава рії для ви хо ду слід ви -

ко рис то ву ва ти две рі, ава рій ні ви хо ди, вен ти -
ля цій ні лю ки. Якщо не від чи ня ють ся две рі,
від кри ва ти за пас ні ви хо ди. З ущіль ню ва ча ві -
кон тре ба ви тяг ну ти гу мо вий шнур, пі сля
цьо го прос то на да ви ти на скло.

Якщо ава рій ні ви хо ди не від кри ва ють ся,
тре ба, обер нув ши ру ку будь-якою тка ни ною,
ви би ти най ближ че скло. Це мож на зро би ти
обо ма но га ми.

5) За пи тан ня для «па са жи рів»
• Який транс порт на зи ва єть ся гро мад -

ським?
• Як по во ди ти сь у гро мадсь ко му транс пор ті?
• Як тре ба по во ди ти сь на за ліз нич ній стан ції?
• Що мо же статись, як що ви гля да ти з ві кон

транс пор ту? Чи мож на ви со ву ва ти ру ку,
го ло ву, якісь ре чі?

Ви ступ гру пи «Во діїв»
1) Особ ли вос ті по сад ки й ви сад ки з ав то -

мо бі ля
По сад ку й ви сад ку вар то ро би ти не на

про їж д жій час ти ні, а у спе ці аль но від ве де них
міс цях чи бі ля бор дю ру до ро ги.

2) По тен цій на не без пе ка па са жирсь ких
місць

Усе ре ди ні са ло ну ав то мо бі ля для па са жи -
ра іс ну ють та кі фак то ри, що трав му ють:

• на яв ність зай вих па са жи рів;
• ба гаж на зад ньо му си дін ні;
• імо вір ність пе ре су ван ня па са жи ра в се -

ре ди ні са ло ну;
• на яв ність ви сту пів у се ре ди ні ав то мо бі ля;

незакріплені пред ме ти.
3). За хис ні сис те ми, їх при зна чен ня
Най не без печ ні шим є пе ред нє си дін ня по -

руч із во ді єм, то му пе ре ве зен ня ді тей до 12-ти
ро ків на цьо му си дін ні су во ро за бо ро не но.

До за хис них сис тем са ло ну ав то мо бі ля
на ле жать:

• під го лів ни ки;
• ре ме ні без пе ки (обов’яз ко во ре ме ні при

ру сі ав то мо бі ля ма ють бу ти при стеб ну ті);
• на дув ні по душ ки без пе ки;
• без печ ні ко ли соч ки для ді тей до одного

ро ку;
• без печ не кріс ло для ді тей до шкіль но го ві ку.

4) За пи тан ня для «во ді їв»
• Які є ви ди до рож ньо-транс пор т них при -

год?
• Як ді яти в ра зі зі ткнен ня?
• Як по во ди ти сь, як що став ся на їзд на пі -

шо хо да?
• Ко ли во дій не має пра ва си ді ти за кермом?
• Як по ви нен вес ти се бе з па са жи ра ми?

Під су мок ви хов ної го ди ни
Сло во вчи те ля. Жи ти у ве ли ко му міс ті

і не зна ти пра вил до рож ньо го ру ху не мож ли -
во. Щоб збе рег ти жит тя, уник ну ти не при -
ємних си ту а цій на до ро зі, слід зна ти ці пра ви -
ла й зав ж ди їх до три му ва ти сь, а іно ді на віть
на га ду ва ти про них ва шим рід ним.

Л. Ко шак

ВИХОВАННЯ
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М
е та: по гли би ти знан ня уч нів про пра вила до рож ньо го
ру ху; по вто ри ти основ ні пра ви ла пі шо хо дів, ве ло си -
пе дис тів, мо то цик ліс тів, па са жи рів, во ді їв; спри я ти
роз вит ку мис лен ня, мов лен ня, пам’яті, на ви чок по ве -
дін ки на до ро зі; ви хо ву ва ти по ва гу до ото чу ю чих, ува -

гу, пра ви ла ввіч ли вос ті.
Клас по пе ред ньо по ді ле ний на гру пи: 1-а гру па — «Пі шо хо ди»;

2-а гру па — «Ве ло си пе дис ти»; 3-я гру па — «Мо то цик ліс ти»; 4-а гру -
па — «Па са жи ри»; 5-а гру па — «Во дії».

Кож на гру па го ту ва ла стис ле по ві дом лен ня про пра ви ла по ве дін -
ки на до ро зі, по ві дом ляє про це ін шим, дає від по ві ді на запи тан ня, які
ста вить їй ін ша гру па.

Вступ не сло во вчи те ля. Ми не мо же мо уяви ти сво го жит тя без
транс пор ту, без до ріг, світ ло фо рів, пі шо хід них пе ре хо дів. Від ста ні
між рай о на ми, уста но ва ми, ма га зи на ми та кі знач ні, що по до ла ти їх
мож на тільки за до по мо гою транс пор ту.

Отже, транс порт — наш вір ний друг! Але, за бу ва ю чи про влас ну без -
пе ку, не хту ю чи пра ви ла ми до рож ньо го ру ху, лю ди мо жуть ста ти жер т -
вою своєї не об ду ма ної по ве дін ки. Адже транс порт мо же бу ти не тіль ки
ко рис ним, а й не без печ ним, як що не зна єш пра вил до рож ньо го ру ху.

Ви ступ гру пи «Пі шо хо дів»
1) Пе ре хід до ро ги. Ви ди пе ре хо дів
Пі шо хо ди по вин ні пе ре хо ди ти про їж д жу ча си ну ву ли ці по пі шо -

хід них пе ре хо дах. Пе ре хо ди бу ва ють на зем ні, під зем ні, над зем ні.
На зем ні — це ді лян ка про їж д жої час ти ни.
Над зем ні — це пе ре хід над про їж д жою час ти ною.
Під зем ні — пе ре хід під про їж д жою час ти ною.
Якщо в зо ні не ма пе ре хо ду, до зво ля єть ся пе ре хо ди ти до ро гу під

пря мим ку том у міс цях, де до ро гу доб ре вид но в обид ва бо ки.
Якщо є світ ло фор, тре ба ке ру ва ти ся йо го сиг на ла ми. Пе ре хо дя чи

ву ли цю, треба по ди ви ти сь лі во руч, а по тім, дій шов ши до се ре ди ни, —
пра во руч.

2) Особ ли вос ті ру ху пі шо хо дів за склад них до рож ніх умов
Ко ли ту ман, опа ди, оже ледь, то ви ни ка ють склад ні до рож ні умо ви.
Так, на слизь кій чи мок рій до ро зі знач но по гір шу єть ся галь мо вий

шлях ТЗ, це мо же при звес ти до на їз ду на пі шо хо дів. Окрім то го, пі шо -
хо дів мо же за слі пи ти світ ло фар ав то мо бі лів. Щоб уник ну ти трав му -
ван ня, не об хід но:

• пе ре хо ди ти тільки то ді, ко ли впев не ний, що транс порт зна хо дить -
ся на до стат ній від ста ні;

• не мож на пе ре хо ди ти до ро гу в міс цях, де во на має кру ті по во ро ти;
• у тем ний час по тур бу ва ти ся, щоб ви ді ли ти се бе на про їж д жій час -

ти ні чи уз біч чі (блис ку чі пред ме ти, пред ме ти бі ло го ко льо ру).
При пе ре хо ді до ро ги в умо вах не до стат ньої ви ди мос ті не об хід но

оці ни ти до рож ню си ту а цію лі во руч і пра во руч. І тільки пе ре ко нав -
шись у без пе ці, пе ре хо ди ти до ро гу.

3) За пи тан ня для «Пі шо хо дів»
• Хто та кий пі шо хід?
• На звіть кра щих «дру зів» пі шо хо дів.
• Де меш кає «зеб ра»?
• Як мо же пред с тав ник ДАІ покарати пі шо хо да за по ру шен ня правил?
• Чо му не мож на пе ре хо ди ти ву ли цю на жов тий сиг нал світ ло фо ра?
• Що та ке «ос т рі вець без пе ки»? Де він роз та шо вується?
• Чо му не мож на пе ре бі га ти до ро гу пе ред транс пор том, який ру -

хаєть ся?
• З яко го бо ку тро ту а ру по ви нен хо ди ти пі шо хід?
• Чи мож на чи та ти книж ку, ко ли пе ре хо диш ву ли цю? А їс ти?
• Хто по ви нен по сту пи ти сь ру хом на пі шо хід но му пе ре хо ді: пі шо хід

чи ав то мо біль?
• Як ді зна ти сь, ку ди по вер та ти ме транс пор т ний за сіб?
• З яко го бо ку тре ба об хо ди ти ав то бус?
• Якщо по бли зу не має ма шин, чи мож на пе ре хо ди ти ву ли цю на чер -

во не світ ло?
• Що тре ба ро би ти, ко ли їде ма ши на швид кої до по мо ги із си ре ною,

а світ ло для пі шо хо дів зе ле не?

БУДЬ ОБЕРЕЖНИМ НА ДОРОЗІ!
Усний журнал

ВИХОВАННЯ
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Зву чить схід на ме ло дія.
Тигр. Р-р-ра дий вас ба чи ти, д-р-ру зі! Р-

ра душ но прий няв за про шен ня, р-ра дий, р-
ра дий. Ми, тиг ри, р-рі-шу чо прий ма є мо р-рі -
ше ния. Я роз по вім вам про те, що в цей день у
кож ній в’єт намсь кій ро ди ні при пи ня ють ся
всі роз бра ти. У кож но му до мі — при кра ше не
ман да ри но ве де ре во. Уся ро ди на сі дає у вог -
ни ща, роз по ві дає каз ки та за га дує за гад ки.
Ось і я вам за раз дам каз ко ві за вдан ня.

1. Яких пись мен ни ків-каз ка рів ви зна є -
те? (Андер сен, Грімм, Га уф та ін.)

2. При га дай те каз ки, на зва ні по іме ні ге -
роя. («Ва си ли са Пре крас на», «Лус кун чик», «По -
пе люш ка», «Іван-ца ре вич і Сі рий вовк» та ін.)

3. На звіть ав то ра ка зок: «Ма уг лі» (Р. Кіп -
лінг), «Алі са у Кра ї ні Чу дес» (Л. Кер ролл),
«Ме рі Поп пінс» (П. Тре верс), «При го ди ба ро -
на Мюн х га у зе на» (Е. Рас пе), «Згор ток, що
роз мов ляє» (Дж. Дар релл), «При го ди Чі пол лі -
но» (Д. Ро да рі). (Усім, хто пра виль но від по -
вів, — приз).

Зву чить ши пін ня й няв кан ня.
Звіз дар. На ступ ним до нас у гос ті по ви -

нен з’яви ти ся Кіт. Зда єть ся, я чую йо го на -
бли жен ня... А ось і він!

Зву чить му зи ка, ви ко ну єть ся та нець
Кота.

Кіт. Мяу-мяу, ра дий вас ба чи ти. Ми всі,
ко ти й кіш ки, лю би мо по ва гу, і при єм но, ко ли
нас люб лять. Мур-мяу. Я за про шую вас у кра -
си ву й за гад ко ву кра ї ну — Іран. Тут у Но вий
рік бать ко ро ди ни да рує всім пре крас ний
одяг, при кра ше ний ві зе рун ка ми. Да вай те і
ми спро бу є мо зро би ти щось схо же. За раз ми
з ва ми про ве де мо та кий кон курс. Учас ни ки
по вин ні з різ них дріб ниць, які знай дуть у за -
лі, ви про сять у гля да чів, при кра си ти свій кос -
тюм. Пе ре мо же той, у ко го це вий де кра ще.

Ви зна чен ня пе ре мож ця, вру чен ня при зів.
Звіз дар. Дя кую, Кіт. Зай ми своє міс це се -

ред зві рів, а на ша по до рож про дов жу єть ся.
Чу ти шум.
Звіз дар. Наш на ступ ний гість — Дра кон!
Дра кон. Уклін вам, ді ти, від усіх трьох го -

лів і від усе силь но го хвос та! Хо ча в ме не й ба -
га то сво їх дра ко нівсь ких справ, але я від клав
їх і прий шов по ба чи ти вас. А вза га лі я кру тий,
ді ло вий і вой ов ни чий... Я роз по вім вам про те,
як зу стрі ча ють Но вий рік у Шот лан дії. Там
усією ро ди ною зби ра ють ся бі ля ка мі на, див -
лять ся на во гонь, що сим во ліч но спа лює всі
не го ди ста ро го ро ку, за га ду ють на май бут нє,
а ко ли стріл ки го дин ни ка на бли жа ють ся до
два над ця ти, гла ва ро ди ни мов ч ки від кри ває
две рі нав стіж — по ки го дин ник б’є, у них,
ува жа єть ся, ви хо дить Ста рий рік і вхо дить
Но вий.

Сан та Кла ус — Дід Мо роз — при хо дить у
кож ний дім, і ді ти гра ють з ним в іг ри. Да вай -
те і ми зі гра є мо у гру! Ось вам кіль ця, ви по -
вин ні їх за ки да ти на всі три мої го ло ви. Пе ре -
мо же той, хто зро бить це швид ше за всіх.

Під час гри Дра кон вер тить го ло ва ми.
Звіз дар. Я чую ши пін ня. Це Змія при пов -

з ла до нас на свя то!

Та нець Змії. По тім зву чить іта лійсь ка
ме ло дія.

Змія. Ми, змії, лю би мо зруч ність, теп ло й
за ти шок і всіх, хто нам при над нос ті ці дає. За -
раз ми пе ре не се мось у кра ї ну Іта лію, а там у
но во річ ну ніч ви ки да ють роз би тий по суд, зла -
ма ні меб лі, ува жа ють, що це при не се ба гат ст -
во, а ді ти уваж но сте жать за груб ною тру бою:
са ме че рез неї по вин на про ник ну ти в дім ча -
рів ни ця Бе фа на й пок лас ти в їх ні че ре вич ки
ба жа ні по да рун ки. За раз вам, ді ти, тре ба ви -
нес ти ці меб лі й роз би тий по суд. А ще ми
спро бу є мо зі бра ти че реп ки, ось вам ві ник, а
те ніс ні м’ячи ки — це че реп ки. Хто швид ше
пе ре не се на ві ни ку м’ячи ки, той і пе ре мо же.

Усі гра ють.
Звіз дар. Спа си бі то бі, Змія, роз та шо вуй -

ся зруч ні ше се ред зві рів, а на ша по до рож
про дов жу єть ся.

Ту піт ко пит, ір жан ня.
Звіз дар. До нас по спі шає Кінь, щоб від -

пра ви тись у до ро гу.
Кінь. При віт, дру зі! Я люб лю по тру ди -

тись, а та кож доб ре від по чи ти, але не люб лю,
ко ли мною ке ру ють. І то му я сам ви бе ру кра -
ї ну, до якої ми від пра ви мось. Я зав ж ди мрі яв
по бу ва ти в Угор щи ні. (Зву чить угорсь ка му -
зи ка.) У цій кра ї ні в пе ред но во річ ні дні з при -
лав ків зни ка ють ди тя чі свис т ки, со пі лоч ки,
тру би. За на род ним по вір’ям, про низ ли вий і
не зав ж ди при єм ний звук цих му зич них ін -
стру мен тів від га няє від жит ла злих ду хів і за -
прошує в дім бла го по луч чя та ра дість. І за раз
ми спро бу є мо зро би ти щось схо же. Ба жа ю чі
є? Уявіть со бі, що ви — учас ни ки ду хо во го
ор кес т ру. За раз ва ша за да ча — з під руч них
ма те рі а лів змай ст ру ва ти дуд ки, губ ну гар -
мош ку, свис ток, тру бу або мож на імі ту ва ти
гру на «сво є му» ін стру мен ті й «зі гра ти» яку-
не будь по пу ляр ну піс ню.

Звіз дар. Ді ти, не вто ми лись? Не зну ди -
лись? За раз ми від пра ви мось до Ні меч чи ни.
А як там від зна ча ють Но вий рік, нам роз по -
вість Ко за.

Ко за. При віт, ді ти, я ра да вас ба чи ти, але
тіль ки на ма гай тесь ме не не скрив ди ти. Ми,
ко зи, м’які, доб ро зич ли ві, со ром’яз ли ві, але
мо же мо і при га да ти про свої ро ги. У Ні меч чи -
ні лю ди найріз нішо го ві ку, як тіль ки го дин -
ник по чи нає від би ва ти пів ніч, під ні ма ють ся
на стіль ці, сто ли, кріс ла і з остан нім уда ром
друж но, з ра діс ни ми ві тан ня ми «встри бу -
ють» у Но вий рік. Сим вол Но во го ро ку в Ні -
меч чи ні — са жот рус. Хто до тор к неть ся до
ньо го й ви ма жеть ся ву гіл лям, бу де щас ли вий.
І за раз ми ча рів ним ву гіл лям від ра зу дво ма
ру ка ми на двох ар ку шах спро бу є мо зоб ра зи -
ти кіш ку та со ба ку.

Іде гра під ве се лу му зи ку. По тім Ко за не -
по міт но сі дає на од ну з по ду шок.

Звіз дар. У на ступ ну кра ї ну ми від пра ви -
мось ра зом із Мав пою.

Зву чить ве се ла му зи ка, ви бі гає Мав па,
кот ра ви ко нує свій та нець.

Мав па. При віт, дру зі! Я ра да зу стрі чі з ва -
ми, мо ї ми но ви ми дру зя ми. Адже я люб лю все

но ве, ори гі наль не. Я до пит ли ва, а ще — ро зум -
на-ро зум на! Да вай те за гля не мо у Фран цію.

Зву чить фран цузь ка ме ло дія.
У цій кра ї ні Пер Но ель — Дід Мо роз —

при хо дить у кож ний дім, да рує по да рун ки,
а ді ти для ньо го пе чуть, тан цю ють, чи та ють
вір ші. Да вай те з ва ми теж по спі ва є мо й по -
тан цю є мо!

Спі ва ти піс ні, тан цю ва ти мож на си дя чи
на сво їх міс цях. Мож на за ко ман дою Мав пи
зоб ра жу ва ти тан цю ю чих тва рин — сло на,
бе ге мо та, мав пу й ін. Мож на під час спі ву обі -
рва ти ме ло дію — ді тям тре ба бу де її до спі -
ва ти. Мав па сі дає на міс це.

Зву чить го лос Пів ня.
Звіз дар. До нас у гос ті по спі шає Пі вень!
Пі вень. Ку-ка-рі-ку-ку-ку — моє ша ну -

ван ня, маю до друж би я устрем лін ня. Ми, пів -
ні, на род чем ний. Ми лю би мо пек ти й ве се ли -
тись, то му я із за до во лен ням прий няв за про -
шен ня на свя то. Ми від прав ля є мось в Ав ст -
рію. (Зву чить ме ло дія.) Там у Но вий рік по -
дають блю да із зоб ра жен ням по ро ся ти. У нас
за раз теж бу дуть свої по ро ся та. Ви зав’яже те
очі й бу де те при кле ю ва ти ніс сви ні.

Зву чить му зи ка, ді ти гра ють. Пі вень іде
до ін ших зві рів.

Звіз дар. Я чую гав кіт — це Со ба ка по спі -
шає до нас на свя то!

Зву чить «Со ба чий вальс», ви хо дить
Соба ка.

Со ба ка. При віт! Гав! Не спіз нив ся? Я так
по спі шав, так біг! Я так бо яв ся спіз ни ти ся!
Адже мої най го лов ні ші якос ті — на дій ність,
вір ність, від да ність. І кра що го дру га вам не
знай ти. Ку ди ж ми з ва ми від пра ви мось?
Остан нім пун к том ва шої по до ро жі бу де Ро -
сія. У цей день на Ру сі че ка ли Ді да Мо ро за та
Сні гу ронь ку, а ко ли во ни при хо ди ли в дім, то
да ру ва ли по да рун ки, во ди ли з діть ми хо ро -
води, гра ли в іг ри, улаш то ву ва ли зма ган ня.
І за раз до нас на ялин ку по вин ні прий ти Дід
Мо роз і Сні гу ронь ка. Да вай те їх по кли ка є мо!

Звіз дар. За че кай те! Зда єть ся, во ни до нас
уже йдуть! Я чую хрус кіт і ше рех!

На сце ну ви хо дить Ка бан.
Звіз дар. Та це ж Ка бан! Він ду же хо тів бу -

ти на на шо му свя ті, без ньо го ні як не обій -
тись, ад же са ме він за вер шує го ро скоп!

Ка бан. Так, дру зі, ми, Ка ба ни, лю би мо
по ря док, за ти шок і прос тір. Ми та ла но ви ті й
хо роб рі. Нас, зві рів, два над цять, і на ши ми
іме на ми на зва ли два над цять ро ків. Ро ки
низкою про хо дять, і кож ний зі зві рів пра вить
роком, до по ма гає лю дям, обе рі гає й за хи -
щає їх.

Звіз дар. Ось усі гос ті зі бра лись, але ко -
гось не ви ста чає. Хтось по ви нен ду же важ ли -
вий сю ди на свя то до нас прий ти. Хтось
повин ен ду же важ ли вий нам по да рун ки
принес ти. А ну ж бо, ді ти, ска же мо друж но:
«Де ти, Ді дусь Мо роз?».

Під фан фа ри вхо дять Дід Мо роз і Сні гу -
ронь ка. Про дов жу ють ся свя то, хо ро во ди,
кон кур си, тан ці, по да рун ки.

ВИХОВАННЯ
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Ді ючі осо би:
Звіз дар, два над цять зві рів (Па цюк, Бик, Тигр, Кіт, Дра кон, Змія,

Кінь, Ко за, Мав па, Пі вень, Со ба ка, Ка бан).
Зву чить му зи ка П. Чай ковсь ко го з ба ле ту «Лус кун чик». На сце ну

ви бі га ють Зі роч ки й тан цю ють свій та нець. У цей час ви хо дить Звіз -
дар у дов го му ха ла ті, ков па ку, оку ля рах.

Звіз дар. До ро гі на ші гос ті, час ве се ло щів нас тає! Ві та є мо свя то
сріб лис те, дов го очі ку ва ний... НОВИЙ РІК! Так, так! Но вій рік за схід -
ним го ро ско пом.

Здрас туй те, ді ти! Сьо год ні ми зі бра ли сь на свя то, узя ли із со бою
свят ко вий на стрій, що би по ве се ли тись і при ві та ти при хід Но во го ро -
ку. Ді ти, а ви впіз на ли ме не? Хто я?

Зал. Звіз дар! Звіз дар!
Звіз дар. Вірно! І сьо год ні я за про шую вас у ці ка ву по до рож. Ми

по бу ва є мо в різ них кра ї нах сві ту, за гля не мо у вік на до ді тей і по ди ви -
мось, як во ни го ту ють ся до зу стрі чі Но во го ро ку. А по ве дуть нас у по -
до рож мої по міч ни ки — не зви чай ні зві рі, яких знають у всьо му сві ті.
Їх усьо го два над цять. Здо га да ли ся, чо му? Кож ний звір — це сим вол,
знак ро ку, і кож ний рік на зва но на честь од но го з них. А ви зна є те, на
честь ко го на зва но ни ніш ній рік? А звід кі ля прий ш ла до нас ця тра ди -
ція? (З Індії). Вірно, то му за раз ми з ва ми від пра ви мось в Індію!

Світ ло гас не, зву чить ін дійсь ка му зи ка. Світ ло за па лю єть ся, на сце -
ні виконують ін дійсь кий та нець. У ку ті — два над цять по ду шок пів ко лом
для зві рів, зві рі роз мі ща ють ся там по сту по во. З’яв ля єть ся Па цюк.

Па цюк. Я, Па цюк, зав ж ди відчу ваю уда чу. Зав ж ди пер шим при -
ход жу ту ди, де мож на по жи витьсь, і пер шим іду звід ті ля, де за гро жує
не без пе ка. Са ме я прий шов пер шим на зу стріч із Буд дою, ко ли він зі -
брав до се бе всіх зві рів, що би прос ти ти ся з ни ми. Це бу ло ду же дав но.
І з тих пір на мою честь на зи ва ють пер ший рік із два над ця ти. За зви ча -

я ми Індії, у пер ший день Но во го ро ку не мож на бу ти дра тів ли вим, не -
за до во ле ним і бур кот ли вим. Ува жа єть ся, що весь рік скла деть ся так, як
по чав ся. Тре ба ра но вста ти, опо ря ди тись, не по спі ша ю чи по ду ма ти
про май бут нє, при га да ти й осмис ли ти ми ну ле. А вдень про во дять ся
зма ган ня зі стрі лян ня з лу ка й за пус ка ють ся по віт ря ні змії. Особ ли во
по пу ляр ні та зби ра ють ве ли чез ні юр би на ву ли цях і пло щах ви ста ви
зна ме ни то го на род но го те ат ру. І за раз ми з ва ми, дру зі, ста не мо учас -
ни ка ми те ат ру. Є ба жа ю чі? Ва ша за да ча зоб ра зи ти си ту а цію з жит тя:

Ку хар го тує обід.
Хі рург про во дить опе ра цію.
Зуб ний лі кар ви ри ває зуб.
Гос по дар ка чис тить оку нів.
Шо фер ла го дить ав то мо біль, ле жа чи під ним, то що.
А ми пе ре но си мось у на ступ ну кра ї ну — Япо нію. Роз по віс ти про

цю не зви чай ну кра ї ну по ви нен нам Бик, але щось він за три му єть ся.
Він сум ні вав ся, чи тре ба прий ти, але обов’яз ко во бу де, то му що він рі -
шу чий і смі ли вий.

Зву чить японсь ка ме ло дія. З’яв ля єть ся Бик.
Бик. Я прий шов до вас на свя то, то му що зав ж ди від гу ку юсь на за -

клик, ад же я на дій ний і чуй ний, а ще впер тий і ці ле спря мо ва ний. А в
Япо нії в но во річ ну ніч ді ти зай ня ті ма лю ван ням. Тут жи ве пе ре каз,
що ба жан ня ди ти ни ви пов нить ся, як що во на пок ла де під по душ ку
малюнок із зоб ра жен ням то го, про що мріє. Ось і ми за раз із ва ми по -
ри су є мо.

Гра. Із за кри ти ми очи ма на ма лю ва ти бу ди нок, не від ри ва ю чи
крей ду від дош ки, або до ма лю ва ти із за кри ти ми очи ма хвіст сло ну,
п’ята чок — по ро ся ті, ву ха — зай цю й т. д.

Звіз дар. Спа си бі то бі, Бик, а я чую ри чан ня. Це до нас у гос ті за ві -
тав Тигр. Ра зом з ним ми від пра ви мось у В’єт нам.

ВИХОВАННЯ

Святкування Нового року за східним календарем стає все поширенішим.
26 січня о 6:57 за київським часом ми зустрічаємо рік Жовтого Земляного Бика 
(4706-й за китайським календарем).

НОВОРІЧНИЙ ГОРОСКОП
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до по мо ги пе да го га пра виль но осмис -
ли ти, то му тре ба ке ру ва ти фор му -
ван ням їх ніх пе ре ко нань.

Ке ру ва ти фор му ван ням мо раль -
ної сві до мос ті не об хід но ще й то му,
що склад ні мо раль ні пе ре ко нан ня
не мо жуть ви во ди тись тіль ки з осо -
бис то го до сві ду уч нів у си лу йо го
обме же нос ті. Склад ні мо раль ні по -
нят тя та ка те го рії мо жуть ви во ди -
тися з пе ре роб ки й усві дом лен ня
всьо го сус піль но-іс то рич но го до сві -
ду і є ре зуль та том як осо бис то го до -
сві ду, так і ово ло дін ня на укою про
мо раль. То му ке ру ва ти фор му ван -
ням мо раль ної сві до мос ті – зна чить
і озбро ю ва ти уч нів знан ня ми ети ки.
Це є і не об хід ною умо вою бо роть би
із за бо бо на ми, оби ва тель сь ки ми
звичками, пе ре жит ка ми ми ну ло го
у сві до мос ті та звич ках лю дей.

Ово ло дін ня те о рією мо ра лі мо же
про хо ди ти в будь-яких фор мах. Це
спе ці аль ні бе сі ди, лек ції, дис пу ти,
об го во рен ня книг, зу стрі чі з пе ре до -
ви ми людь ми і ба га то чо го ін шо го.
Рівень роз вит ку по нять в уч нів од -
но го кла су ко ли ва єть ся від най при -
мі тив ні шо го (шко ляр на віть не мо же
ви чле ну ва ти по нят тя) до ви со ко го,
те о ре тич но го (шко ляр знає основ ні
озна ки по нят тя, їх су під ряд ність,
зв’язок з ін ши ми по нят тя ми і те, як
во но ви до змі ню єть ся в кон к рет них
жит тє вих умо вах).

Ро зу мін ня су ті норм і прин ци пів
мо ра лі під во дить уч нів до мо раль них
суд жень, у яких во ни оці ню ють
учин ки ін ших і влас ні. При цьо му
від зна ча єть ся, що спо чат ку шко ляр
учить ся оці ню ва ти по ве дін ку та
вчин ки ін ших, а не влас ні (кри ти кує
на збо рах то ва ри шів, не ба ча чи за
со бою тих же не до лі ків). Тільки у
стар ших кла сах з роз вит ком са мо -
сві до мос ті шко ля ра роз ви ва єть ся і
пра виль на са мо оцін ка.

На осно ві по нять, оці нок і суд -
жень фор му ють ся мо раль ні пе ре ко -
нан ня. Мо раль ні пе ре ко нан ня – це
гли бо ка твер да впев не ність лю ди ни
в об’єк тив ній спра вед ли вос ті й іс -
тин нос ті норм мо раль нос ті та ви -
знан ня не об хід нос ті їх не ухиль но го
до три ман ня. Мо раль ні пе ре ко нан -
ня в кін це во му ра хун ку ви зна ча -
ють по ве дін ку та вчин ки лю ди ни.
Біль ше то го, пе ре ко нан ня ле жать в
осно ві про яву во льо вих якос тей осо -
бис тос ті: смі ли вос ті й рі шу чос ті,
муж нос ті й ви три ва лос ті, на по лег -
ли вос ті й тер пін ня то що.

Однак знан ня й ро зу мін ня мо -
раль них норм, ще раз під крес ли мо,
зов сім не свід чен ня ді ючо го сфор -
мо ва но го пе ре ко нан ня. Успіх фор -

му ван ня мо раль них пе ре ко нань за -
ле жить від осо бис тос ті вчи те ля.
Світ о гляд учи те ля, йо го мо раль на
пе ре ко на ність і при страс ність, осо -
бис тий при клад впли ва ють на
утверд жен ня мо раль них пе ре ко -
нань уч нів. Гід ний учи тель час то
стає іде а лом сво їх учнів.

Якщо в учи те ля сло во не роз хо -
дить ся зі спра вою і уч ні ба чать у йо -
го ді яль нос ті та по ве дін ці прак тич не
вті лен ня в жит тя ви со ких прин ци -
пів мо раль нос ті, то ці прин ци пи пе -
ре тво рю ють ся у твер ді пе ре ко нан ня
й са мих уч нів. Твер ди ми пе ре ко нан -
ня ми ста ють знан ня, са мо стій но
гли бо ко про ду ма ні, кри тич но опра -
цьо ва ні, знан ня, що за сто со ву ють ся
в жит тє во му до сві ді уч ня по всяк ден -
но, зав ж ди і скрізь (у на вчан ні, пра -
ці, роз ва гах, грі, спор ті й ін.). Отже,
кри те рі єм справ ж ньої мо раль ної ви -
хо ва нос ті є єд ність пе ре ко нан ь і по -
ве дінки.

Фор му ван ня мо раль ної сві до мос -
ті при пус кає ви хо ван ня мо раль них
по чут тів. Пе ре ко на ність зав ж ди має
емо цій не за бар в лен ня. Мо раль ні
по чут тя – це пе ре жи ван ня лю -
диною сво го став лен ня до дій с нос ті,
до лю дей, до влас ної по ве дін ки. Мо -
раль не по чут тя ви ни кає то ді, ко ли
лю ди на по чи нає ви хо ди ти у сво їх ді -
ях не зі спо ну кань «своєї во лі», а із
су спільних ви мог.

Спо ну каль ну си лу мо раль них
почут тів доб ре зна ли про гре сив ні
пси хо ло ги та пе да го ги ми ну ло го.
І. Сє че нов ува жав, що справ ж ній
мораль ний учи нок «зав ж ди є ре -
зуль та том мо раль но го по чут тя й мо -
раль ної звич ки». Су час ні пси хо ло ги
та пе да го ги та кож на да ють ве ли ко го
зна чен ня мо раль ним по чут тям, ви -

зна ча ю чи їх як стій ке став лен ня
осо бис тос ті до на вко лиш ньо го.

По чут тя спо ну ка ють лю ди ну до
ак тив ної ді яль нос ті, во ни до да ють
пе ре ко нан ням си лу при страс ті та
стій кос ті. Пси хо ло гія роз різ няє
прос ті по чут тя як тим ча со ві ста ни
лю ди ни і склад ні суспільні, мо раль -
но-по лі тич ні по чут тя, об’єк том яких
є сус піль ст во, дер жа ва, ко лек тив.
Це по чут тя пат рі о тиз му й ін тер на -
ціо на ліз му, гу ма ніз му, то ва рись -
кості та ко лек ти віз му, обов’яз ку й
від по ві д аль нос ті.

Важ ли ве зна чен ня у ви хо ван ні
по чут тів має проб ле ма мо раль ної
спря мо ва нос ті та ких прос тих по чут -
тів, як, на прик лад, за до во лен ня, ра -
дість, обу рен ня, со ром та ін. За до -
волен ня від учин ку, по тріб но го ко -
лекти ву, ра дість від уті лен ня твор чо -
го за ду му, по чут тя ка ят тя й со ро му
за погану по ве дін ку – усі ці пе ре -
живан ня вклю ча ють ся в мо раль ний
до свід шко ля ра, зба га чу ють йо го й
по вин ні бу ти пред ме том тур бо ти
вчите ля, ви хо ва те ля. Так, у під літ ка
силь но роз ви не не по чут тя со ро му,
під лі ток праг не ді яти са мо стій но,
усі ля ко по ка за ти не за леж ність сво їх
суд жень, але в дій с нос ті він ду же
чуй ний до дум ки ото чу ю чих йо го
лю дей, особ ли во сво їх то ва ри шів.
Важ ли во вра хо ву ва ти, чо му він бо -
їть ся. Під лі ток, бо я чись осу ду то ва -
ри шів, бо їть ся часом хо ро шо го: про -
явів ніж нос ті до ма те рі, доб ро ти до
ото чу ю чих, а по га но го, на прик лад,
бру таль нос ті до стар ших, мо же не
бо я тись, ува жа ю чи, що то ва ри ші
по ба чать у цьо му про яв до рос лос ті.

Мо раль на спря мо ва ність цьо го
по чут тя ді тей пов’яза на з ви хо ван -
ням громадської дум ки та тра ди цій
у ди тя чо му ко лек ти ві, із впли вом
осо бис то го при кла ду бать ків і ви хо -
ва те лів. Мо раль ний учи нок чи дія, в
якій про яв ля єть ся став лен ня ди ти ни
до на вко лиш ньо го сві ту, на сам пе ред
тре ба ви кли ка ти. Із сис те ми мо раль -
них учин ків скла да єть ся сис те ма
мораль ної по ве дін ки уч нів. Са ме тут
і по тріб на най більш тру до міс т ка ви -
хов на ро бо та, спря мо ва на на ство -
рен ня від по від них умов та ор га ні -
зацію жит тя й ді яль нос ті ді тей. Тут
особ ли во гос т ро по стає проб ле ма
пе да го гіч ної май с тер нос ті, здат ної
ви ко рис то ву ва ти все ба гат ст во за -
со бів, що ви кли ка ють і сти му лю ють
та ке ве лін ня.

Однак са мі по со бі вчин ки ще не
ха рак те ри зу ють мо раль ну ви хо ва -
ність. Їх спо ну каль ні си ли та мо ти ви
мо жуть бу ти діа мет раль но про ти -
леж ни ми за сво їм ха рак те ром учин -
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цьо му сен сі го во рять про мо раль ну, тру до ву,
фі зич ну й ін шу сто ро ни ви хо ван ня та ор га ні -
зу ють спе ці аль ну ро бо ту, спря мо ва ну на фор -
муван ня кон к рет них сто рін осо бис тос ті. Біль -
ше то го, кож на сто ро на осо бис тос ті є склад -

ною су куп ніс тю її мо раль них і во льо вих якос тей. То му у
шко лі ви рі шу ють ся за да чі ви хо ван ня пев них якос тей
осо бис тос ті: пат рі о тиз му й ін тер на ці о на ліз му, ко лек ти -
віз му й гу ма ніз му, прав ди вос ті та чес нос ті, по лі тич ної
ак тив нос ті та гро мадсь кого обов’яз ку, дис цип лі но ва -
нос ті й ді ло ви тос ті, во лі й муж нос ті, смі ли вос ті й ви три -
ва лос ті то що.

Зви чай но, кож на сто ро на осо бис тос ті й будь-яка її
якість не мо жуть ви хо ву ва тись ізо льо ва но та якимсь од -
ним ви хов ним за со бом. Ви хо ван ня осо бис тос ті здій с -
ню єть ся всією сис те мою за со бів. Ви хо ву ю чи ту чи ін шу
сто ро ну осо бис тос ті, ту чи ін шу її якість, не ми ну че ви -
хо ву ють й ін ші сто ро ни та якос ті, осо бис тість у ці ло му.
На прик лад, пат рі о тизм ви хо ву єть ся й у про це сі на вчан -
ня, і в сус піль но ко рис ній пра ці, в уч нівсь ких ор га ні -
заці ях, в іг ро вій, ху дож ній, спор тив ній та вся кій ін шій

ді яль нос ті, у ро ди ні, у спіл ку ван ні з ін ши ми людь ми. Рі -
шен ня за да чі ви хо ван ня пат рі о тиз му не ми ну че пов’я -
зано з ви хо ван ням ін ших якос тей осо бис тос ті: гро мад -
сько го обов’яз ку, ко лек ти віз му й гу ма ніз му, став лен ня
до пра ці, на вчан ня, до будь-якої спра ви, го тов нос ті пе ре -
борю ва ти труд но щі. Цілком оче вид но, що ці якос ті ви -
сту па ють як не об хід ні складові еле мен ти пат рі о тиз му.

У пси хо ло гіч но му пла ні кож на якість осо бис тос ті є
склад ною су куп ніс тю мо раль них пе ре ко нань, по чут тів
і зви чок, тоб то є еле мен том її сві до мос ті та по ве дін ки.
Зви чай но, у пе да го гіч но пра виль но ор га ні зо ва но му
жит ті й ді яль нос ті уч нів у шко лі та по за нею в них не
тіль ки на ко пи чу єть ся та за кріп лю єть ся до свід пев ної
по ве дін ки, а й фор му єть ся мо раль на сві до мість – ви -
роб ля ють ся уяв лен ня, по нят тя, пе ре ко нан ня та по чут тя.

Однак для фор му ван ня мо раль ної сві до мос ті по тріб -
на ще і спе ці аль на ро бо та з уч ня ми. У про це сі ви хо ван -
ня уч ні по вин ні опа ну ва ти сис те му на уко вих мо раль них
пе ре ко нань, що не мо жуть скла да ти ся сти хій но, тіль ки
на осно ві осо бис то го до сві ду. Крім то го, і свій осо бис тий
досвід мо раль ної по ве дін ки уч ні не зав ж ди мо жуть без
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Зви чай но, кож на сто ро на
осо бис тос ті й будь-яка її
якість не мо жуть ви хо ву ва -
тись ізо льо ва но та якимсь
од ним ви хов ним за со бом.
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Г
у ма ні за ція, гу ма ні та ри за ція й ін фор ма ти за ція осві ти
від но сять ся до гло баль них проб лем су час нос ті. Во ни
ви зна ча ють пев ний зміст, суть і ме ту но вої па ра диг -
ми — со ці аль но-осо бис тіс ної осві ти. Прин ци по ва від -
мін ність кон цеп ції су час ної па ра диг ми осві ти скла да -

єть ся на сам пе ред у то му, що осві та роз гля да єть ся як ді яль ність,
ме та якої — роз ви ток осо бис тос ті. Отже, в осно ві на вчаль но-ви -
хов но го про це су ле жить не аб ст рак т не со ці аль не за мов лен ня, а
про гра ма роз вит ку осо бис тос ті ди ти ни. Осо бис тість ди ти ни по -
вин на бу ти здо ро вою і фі зич но, й мо раль но, й емо цій но.

Сус піль ст во і шко ла праг нуть до гу ма ні за ції. На пе ред ній план
ви хо дять цін нос ті сво бо ди, не на силь ст ва, тер пи мос ті, ем па тії, ство -
рен ня лю ди ни без руй ну ван ня її здо ров’я. Однак іс нує без ліч проб -
лем у роз вит ку й на вчан ні ди ти ни, що, окрім ін ших при чин, свід -
чать та кож про низь кий рі вень гу ма ні тар ної (пси хо ло гіч ної, мо -
раль ної, ва ле о ло гіч ної) куль ту ри суб’єк тів пе да го гіч ної вза є модії:

• ослаб лен ня жит тє вих сил, ріст кіль кос ті нер во во-пси хіч них і
со ма тич них за хво рю вань;

• зни жен ня ге не тич но го по тен ці а лу як на слі док не здо ро во го
спо со бу жит тя;

• слаб ка со ці а лі за ція осо бис тос ті, що ви ра жа єть ся в агре сив -
нос ті (не вмо ти во ва на жор с то кість, на силь ст во, су ї цид, жор -
с то ке став лен ня до ди ти ни);

• не тер пи ме став лен ня до «ін ших» за ет ніч ни ми озна ка ми, по -
лі тич ним орі єн та ці ям то що;

• не бла го по луч чя сі мей них сто сун ків, від мов лен ня від ви ко -
нан ня бать ківських фун к цій;

• по чут тя без по рад нос ті, за леж нос ті, без ви хід нос ті, що ви ни -
кає в ре зуль та ті ін ди ві ду а ліз му в по ве дін ці лю дей, особ ли во
в мар гі наль ної час ти ни на се лен ня, й ін.
Та ким чи ном, сьо год ні стає особ ли во ак ту аль ною проб ле ма

під ви щен ня пси хо ло гіч ної куль ту ри в освіт ньо му про це сі.
На вчи ти ди ти ну гід ній по ве дін ці мо же тіль ки вчи тель, для

яко го гід на по ве дін ка є сти лем жит тя. По ва жа ти дос то їн ст во уч -
ня здат ний тіль ки той учи тель, який усві дом лює зна чу щість
своєї пра ці, ба чить по ва гу до цієї пра ці та по ва гу до се бе як до
осо бис тос ті. Осо бис тіс ний ріст, са мо роз ви ток, орі єн то ва ність
на осо бис тість та ін ди ві ду аль ність як уч ня, так і вчи те ля — ось
що ви зна чає гу ма ніс тич ну спря мо ва ність осві ти. Якщо при ди ви -
тись до на шо го сус піль ст ва, то до ве деть ся ви зна ти, що в пе ре -
важ ній біль шос ті йо го пред с тав ля ють лю ди ма ло іні ці а тив ні, кот -
рі осте рі га ють ся ви слов лю ва ти свою дум ку на віть у тих пи -
таннях, у яких во ни є фа хів ця ми. Ці лю ди жи вуть за прин ци пом:
«Я — лю ди на ма лень ка, на чаль ст ву вид ні ше, як ска жуть, так
і зро би мо». Зви чай но, да ле ко не всі чле ни на шо го сус піль ст ва
ма ють та ку рабсь ку фі ло со фію, але їх біль шість. Са ме во ни роб -
лять «по го ду» в дер жа ві.

А звід кі ля ж бе руть ся ці «ма лень кі лю ди»? Бать ки не об тя -
жу ють се бе об го во рен ням зі сво ї ми діть ми тих чи ін ших проб -
лем, по важ ним став лен ням до дум ки сво їх ді тей, роз’яс нен ням
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кам і ді ям, доб ре на вчан ня мо же бу ти
ре зуль та том кар’єристсь ких устрем -
лінь, ко рис ні спра ви для ко лек ти ву
мо жуть від бу ва ти ся за ра ди за до во -
лен ня мар но слав ст ва й на віть осо -
бис тої ви го ди, з роз ра хун ку й т. п.

До прос тих мо раль них зви чок
від но сять ся по тре ба та здат ність до
здій с нен ня не склад них мо раль них
учин ків, в осно ві яких ле жать еле -
мен тар ні пра ви ла співіснування,
пра ви ла куль ту ри по ве дін ки, нор ми
вста нов ле ної дис цип лі ни й на вич ки
їх ви ко нан ня. До склад них мо раль -
них зви чок від но сять ся по тре ба й
по стій на го тов ність до ви ко нан ня
пев ної ді яль нос ті, за нят тя якою в си -
лу її сус піль ної й осо бис тої зна чу -
щос ті ста ло не об хід ніс тю для лю ди -
ни. Наприк лад, звич ка зай ма тись
улюб ле ною пра цею, звич ка бе рег ти
су спіль ні й осо бис ті на дбан ня то що.
В осно ві склад них зви чок ле жить
гли бо ке усві дом лен ня гро мадсь ко го
обов’яз ку й осо бис тої від по ві даль -
нос ті пе ред на ро дом, сус піль ст вом.

Ми вва жа є мо го лов ною за да чею
мо раль но го ви хо ван ня не об хід них
від но син і за кріп лен ня їх у звич них
фор мах по ве дін ки. Якби ми все
роби ли тіль ки на осно ві по стій но го
об ду му ван ня, то це бу ло б за над то
ве ли ким на ван та жен ням на сві до -
мість. Прак ти ка час то ви ма гає від
лю ди ни швид ко го здій с нен ня дії чи
вчин ку без по пе ред ньо го роз ду му -
ван ня і зва жу ван ня, як тре ба зро би -
ти і чо му так, а не інак ше, і лю ди на
мо же бу ти здат на все так ро би ти, як -
що все це вже за кріп ле но в її звич -
ках як особ ли ва фор ма її по ве дін ки.

Фор му ван ня пе ре ко нань, по чут -
тів і зви чок є єди ним, ці ліс ним про -
це сом ви хо ван ня мо раль ної сві -
домос ті та по ве дін ки уч нів. Ви хов на
ро бо та, як і освіт ня, про во дить ся на
осно ві пев них прин ци пів, що ви пли -
ва ють з її суті. Ни ми є та кі ви хід ні
по ло жен ня, в яких ви ра же ні ви мо ги
до зміс ту, ор га ні за ції та ме то дів ви -
хов ної ро бо ти.

Ці прин ци пи, як і ди дак тич ні, є
уза галь нен ням уже сфор мо ва них і
пе ре ві ре них пе да го гіч ною прак ти -
кою ви мог до ви хо ван ня, за про по -
но ва них сус піль ст вом. Во ни ви пли -
ва ють із са мої суті ви хо ван ня. Ма ю -
чи за галь ну з ди дак тич ни ми прин -
ци па ми ме то до ло гіч ну осно ву та
збіга ю чись із ни ми в ідей но му сен сі
й кін це во му ці льо во му при зна чен ні,

прин ци пи ви хов ної ро бо ти в той же
час від різ ня ють ся від пер ших тим,
що ви ра жа ють своє рід ність і спе ци -
фі ку особ ли вої сфе ри пе да го гіч ної
ро бо ти.

Пе да го гу на сам пе ред важ ли во
зна ти особ ли вос ті фор му ван ня ко -
лек тив них від но син, зв’яз ків уч нів у
мо лод шо му, се ред ньо му та стар шо -
му ві ці й роз гля да ти фор му ван ня
цих від но син у єд нос ті з роз вит ком
ко лек ти ву уч нів. Пе да гог ні ко ли не
по ви нен роз гля да ти уч ня як якусь
відособ ле ну ним на вчаль ну оди ни -
цю, а зав ж ди уяв ля ти йо го в єд нос ті
й у вза є мо дії з ко лек ти вом, із се ре до -
ви щем. При цьо му і ко лек тив не
пови нен роз гля да тись пе да го гом як
су ма зне особ ле них ін ди ві ду у мів. Він
по кли ка ний ба чи ти в ко лек ти ві жи -
вих, кон к рет них уч нів із влас ти вою
кож но му з них ін ди ві ду аль ною своє -
рід ніс тю, ба чи ти в ко лек ти ві ці ле -
спря мо ва ну й ор га ні зо ва ну сис те му
зв’яз ків і від но син осо бис тос тей, що
роз ви ва ють ся. Ви вча ю чи роз ви ток
осо бис тос ті шко ля ра в йо го зв’яз ках
і вза є ми нах із сус піль ст вом і ко лек -
ти вом, ви хо ва тель ви ко рис то вує у
сво їй ро бо ті да ні про фор му ван ня ін -
те ре сів і по треб шко ля рів різ но го ві -
ку, їх ніх мож ли вос тей і здіб нос тей,
праг нень та іде а лів, їхньо го мо раль -
но го до сві ду й мо раль но го ви гля ду
в ці ло му. Він спи ра єть ся на да ні про
тем пе ра мент шко ля ра, особ ли вос ті
й тип йо го нер во вої ді яль нос ті, ти -
пові й ін ди ві ду аль ні ри си ха рак те ру,
роз ви ток йо го са мо сві  до мос ті .
З огля ду на все це, ви хо ва тель пла -
нує ін ди віду аль ну ро бо ту й ін ди ві -
дуаль ний під хід до уч нів.

Ба га то не до лі ків і по ми лок у ви -
хов ній ро бо ті ви ни ка ють від іг но ру -
ван ня ві ко вих та ін ди ві ду аль них
особ ли вос тей. Так, на прик лад, і за -
раз ми зі штов ху є мо ся з фак та ми,
ко ли в мо раль ній осві ті уч ням мо -
лод ших ві ків дається ма те рі ал, не до -
ступ ний для їхньо го сприй нят тя як
за зміс том, так і за фор мою. Бу ва -
ють та кож ви пад ки, ко ли пе да го ги
та бать ки об хо дять ся з уч ня ми се -
ред ніх і на віть стар ших кла сів так
са мо, як з мо лод ши ми шко ля ра ми,
цілком іг но ру ю чи влас ти ві цьо му ві-
ку праг нен ня до са мо стій нос ті, роз -
ви ток са мо сві до мос ті, од ним сло -
вом, ті зру шен ня та змі ни, що від бу -
лись у роз вит ку осо бис тос ті уч ня.

Зне ва га до цих особ ли вос тей
і від сут ність їх умі ло го й так тов но го
вико ри стан ня не рід ко є при чи ною
ба га тьох кон ф лік тів між до рос ли ми
й уч ня ми.

І. Мід ха тов
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Ба га то не до лі ків і по ми лок
у ви хов ній ро бо ті ви ни ка -
ють від іг но ру ван ня ві ко вих
та ін ди ві ду аль них особ ли -
вос тей.  

Го лов на від мін ність ра ди каль них змін у сус піль ст ві — змі на став лен ня до лю ди ни. 
Це ви ра жа єть ся у ви знан ні прав лю ди ни та ство рен ні мак си маль них умов 

для її роз вит ку й са мо ре а лі за ції.
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Д ля то го що би під лі ток ста -
вив ся до на вчан ня більш
усві дом ле но, знан ня, які він
одер жує у шко лі, по вин ні
ма ти для ньо го особ ли ве

зна чен ня. На жаль, на вчан ня для ба га тьох
шко ля рів, на віть стар ших і ви пус к них кла -
сів, є не осо бис то зна чу щою ме тою, а нуд -
ним обов’яз ком, яко го хо четь ся як най ско -
рі ше по збу тись. Ми спо сте рі га є мо не га -
тив ну емо цій ну сфе ру, яка тяг не за со бою
пев ні по ру шен ня пси хіч но го здо ров’я.
У ре зуль та ті уч ні, які ба га то вчать ся, біль -
шою мі рою під літ ки, став лять ся до на -
вчаль ної ді яль нос ті фор маль но, не праг -
нуть ви со ких ре зуль та тів, не ре алі зу ють
свій по тен ці ал.

До по мог ти під літ кам пе ре ста ти бу ти
па сив ни ми спо жи ва ча ми освіт ніх по слуг,
ста ти ак тив ни ми сві до ми ми уч ня ми, ста ви -
тись до на вчаль ної ді яль нос ті як до ду же
зна чу щої мо же пси хо ло гіч ний суп ро від
фор му ван ня, роз вит ку, са мо вдос ко на -
лен ня, са мо ви хо ван ня осо бис тос ті, го то -
вої жи ти в но во му ти ся чо літ ті.

Осо бис тість, яка фор му єть ся, — це не
прос то об’єкт яких-не будь дій, а ак тив ний
суб’єкт са мо роз вит ку. І особ ли во важ ко
розв‘язу єть ся це пи тан ня в під літ ко во му
ві ці, ко ли ко ло спіл ку ван ня роз ши рю єть ся,
іде по шук но во го, по шук са мо го се бе.

Під літ ки знач ну час ти ну ча су про во -
дять у спіл ку ван ні з од но літ ка ми. Ві до мий
пси хо лог Л. Бо жо вич від зна чає, що як що в
мо лод шо му шкіль но му ві ці осно вою для
об’єд нан ня ді тей є спіль на ді яль ність, то в
під літ ків, на впа ки, при ваб ли вість за нять та
ін те ре си ви зна ча ють ся в основ но му мож -
ли віс тю ши ро ко го спіл ку ван ня з од но літ -
ка ми. Са ме в та ко му се ре до ви щі за кла да -
ють ся та фор му ють ся осно ви то го став лен -
ня до жит тя та ін ших лю дей, які зго дом бу -
дуть ви зна ча ти об лич чя сві ту.

За кри тість і мо но ло гіч ність на шої
шкіль ної осві ти, де уч ню від во дить ся тіль -
ки па сив на роль, а ак тив ність, як і ра ні ше,
у ру ках пе да го гів, при зво дить до за гос т -
рен ня та на ро стан ня кон ф лік т них і стре со -
вих си ту а цій, не вмін ня вза є мо ді я ти з ото -
чу ю чи ми, зни жен ня мо ти ва ції до на вчан -
ня. А впро вад жен ня но вих тех но ло гій, орі -
єн то ва них на осо бу, на не на силь ницьку
вза є мо дію, на роз ви ток пі зна валь ної ак -

тив нос ті, ко му ні ка тив нос ті, са мо стій нос ті,
іні ціати ви, без по се ред ню діють на роз ви -
ток етич ної са мо сві до мос ті, твор чої ак тив -
нос ті під літ ків.

Ефек тив ність різ них форм гру по вої ак -
тив нос ті ви прав до вує спів пра цю, що по до -
ба єть ся уч ням, вно сять дух твор чос ті в
освіт ній і ви хов ний про цес, до зво ля ють
ви рі шу ва ти ба га то проб лем. То му вчи те лі,
які пе ре ва гу тра ди цій но від да ють фрон -
таль ній та ін ди ві ду аль ній фор мам ро бо ти
при ор га ні за ції на вчаль ної спів пра ці, по -
вин ні доповнювати її різ ни ми ко лек тив ни -
ми фор ма ми. З їх до по мо гою мож на мо де -
лю ва ти про цес гру по во го спіл ку ван ня та
сти му лю ва ти роз ви ток не об хід них для лю -
ди ни якос тей. Орга ні за ція гру по во го спіл -
ку ван ня в умо вах шко ли мо же від бу ва тись
че рез різ ні фор ми гру по вої ак тив нос ті:
дис ку сії, дис пу ти, ро льові іг ри, брей н с -
тормінг то що.

Будь-яке спіл ку ван ня пар т не рів при -
пус кає їх пев ну єд ність у ви гля ді за ці кав -
ле нос ті кож но го в роз вит ку те ми роз мо ви
зі сво ї ми пар т не ра ми. У про ти леж но му
ви пад ку суб’єк ти не за хо чуть спіл ку ва -
тись, не змо жуть спіл ку ва тись і їм ні чо го
бу де ска за ти один од но му, що в ре зуль та ті
мо же ви ра зи тись не роз умін ням один од -
но го, яке в біль шос ті ви пад ків пе ре хо дить
у кон ф лікт. Ось чо му єд ність, вза є мо -
розумін ня, за ці кав ле не спіл ку ван ня до -

пома га ють уник ну ти кон ф лік тів. А управ -
лін ня кон ф лік та ми, як нам ві до мо, це за по -
ру ка успіш но го пси хіч но го й фі зич но го
здо ров’я.

У шко лах пе да го ги нев ре гу льо ва ну
гру по ву мо ву ква лі фі ку ють як «га лас»
і праг нуть не гай но усу ну ти всі ля ко го ро ду
про яви сти хій ної мо ви. Ма со вий, гру по -
вий ха рак тер — це основ на ме жа гру по вої
мо ви. Мож на ска за ти, що гру по ва мо ва є
по лі лог-роз мо вою між кіль ко ма осо ба ми,
при яко му, про те, усі спів бе сід ни ки чу ють
і ро зу мі ють один од но го.

По лі лог — це не ви пад ко вий об мін
реп лі ка ми. У ньо му від бу ва єть ся ре алі за -
ція внут ріш ньо го сві ту кож но го йо го учас -
ни ка че рез про це си го во рін ня-слу хан ня та
не вер баль ної по ве дін ки. Гру по ве спіл ку -
ван ня мож на роз гля да ти як сис тем ний
про цес, що має, при най м ні, два рів ні ор га -
ні за ції: ін ди ві ду аль ної по ве дін ки й мі жін -
ди ві ду аль ної вза є мо дії, де над зви чай но
своє рід но та гли бо ко по єд ну єть ся ін ди ві -
ду аль не на ча ло з ко лек тив ним.

Са мо сві до мість (став лен ня до своєї по -
ве дін ки, від чут тів і ду мок як до чо гось зов -
ніш ньо го) ви ни кає не ра ні ше пев но го ві ку,
при близ но до 13–15-ти ро ків. У цьо му ві ці
має сенс го во ри ти ди ти ні, що її ха рак тер та
осо бис тість (її «я») — не од не й те ж. Че рез
спіл ку ван ня з од но літ ка ми, са мо піз нан ня
під лі ток по чи нає усві дом лю ва ти, що не має
по га них і доб рих ха рак те рів. Є лю ди, які
вмі ють ви ко рис то ву ва ти свій ха рак тер
у сво їх ці лях, і є та кі, які не хо чуть зна ти
се бе й бо ять ся се бе, за ли ша ю чись не вда -
ха ми. Слід прий ня ти свій ха рак тер, по дру -
жи ти ся з ним і ста ви тись до ньо го як до
інстру мен ту спіл ку ван ня зі сві том.

Під лі ток у спіл ку ван ні на бу ває до свід
ко му ні ка тив нос ті ор га ні за торсь ких здіб -
нос тей. Він стає все більш упев не ним у со -
бі, успіш ним. І то ді в ньо го зни жу єть ся
три вож ність, з’яв ля ють ся від чут тя ком -
фор т нос ті, по зи тив ні емо ції. Іде ак тив не
со ці аль не ста нов лен ня під літ ка, мі ня єть ся
ха рак тер вза ємо сто сун ків між уч ня ми,
з’яв ля єть ся доб ро зич ли вість, дру же люб -
ність. Ці ефек ти при зво дять до фор му ван -
ня фі зич но й ду хов но здо ро вої осо бис тос -
ті, здат ної в по даль шо му вдос ко на лю -
ватись і роз ви ва тись.

В. Хріс то фо ро ва

ГРУ ПОВЕ СПІЛ КУ ВАН НЯ ПІД ЛІТ КІВ

ПСИХОЛОГІЯ
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зміс ту сво їх ви мог. У ди тя чо му сад ку до -
шкіль ник по ви нен без за пе реч но слу ха -
тись ви хо ва тель ку — та кі пра ви ла. Най -
важ ли ві шу роль у ви хо ван ні осо бис тос ті
ві ді грає ат мо сфе ра у шко лі, де фак тич но
фор му єть ся ха рак тер до рос лої лю ди ни.
У шко лі ба га то фак то рів впли ває на фор -
му ван ня осо бис тос ті уч ня, і го лов ні з
них — фор ма про ве ден ня за нять, шкіль -
не оці ню ван ня. Май же всі уро ки у шко лі
про хо дять за схе мою: учи тель по яс нює
но ву те му, за дає до маш нє за вдан ня (ви -
вчи ти пев ний па ра граф то що), а на на -
ступ но му уро ці ви кли кає тих чи ін ших
уч нів до дош ки, і во ни від по  відають.

Тут ми ви ко рис то ву є мо зви чай ну
шкіль ну лек си ку, але да вай те вду ма є мось
у зміст ви ді ле них слів. У них від ті нок не -
по ва ги до уч ня, до йо го ро зу мо вих здіб -
нос тей. Чо му вчи тель по яс нює те, що на -
пи са но в під руч ни ку? Мо же, під руч ник
по га ний? Ні, як би під руч ник був по га ний,
йо го не ви пус ти ли б. То ді за ли ша єть ся ін -
ший ва рі ант: учень за над то ту пий, що би
зро зу мі ти те, що на пи са но в під руч ни ку,
і ро зум ний учи тель зму ше ний це по яс ню -
ва ти. Учи тель за дає що хо че та скіль ки хо -
че. Він роз по ряд жа єть ся. Він пан, він мо -
же по ка ра ти за не слух ня ність. А учень?
Він зо бов’яза ний під ко ри тись во лі сво го
па на, ви вчи ти те, що йо му за да ли. Ніх то
не пи тає в уч ня, чи хо четь ся йо му ви вча ти
те, що йо му за да ли, чи ці ка во це йо му.
Най час ті ше він не ро зу міє, яку ви го ду йо -
му при не се це ви учу ван ня крім хо ро шої,
а не по га ної оцін ки в жур на лі. Го лов на
ме та — оцін ка: чим ви ще, тим кра ще.

А знай о ма всім кар ти на — учень із не -
ви вче ним чи по га но ви вче ним уро ком бі -
ля дош ки, по став ле ний пе ред кла сом на
осмі ян ня! Мо жуть ска за ти: «Не та ке вже

це й осмі ян ня. Усі до цьо го дав но вже
звик ли». Так, звик ли, тіль ки це і є чи не
най страш ні ше ли хо! Учні з пер ших кла сів
зви ка ють до гань би, ро зу мі ють, що з їх -
нім дос то їн ст вом ніх то обходитись при -
стой но не зби ра єть ся, що мож на не звер -
та ти ува ги на дос то їн ст во ін ших, тоб то
мо ва йде про фор му ван ня са мо оцін ки.
Усі ці зга да ні ви ще й ба га то не на зва них
проб лем зму шу ють нас за мис ли тись про
пси хо ло гіч ні ас пек ти уро ку. На зве мо
тіль ки де які з них.

Вплив сти лю пе да го гіч но го спіл ку -
ван ня вчи те ля на уро ці на успіш ність на -
вчан ня ді тей у ці ло му, на успіш ність уро -
ку зок ре ма. Як по ка зу ють ре зуль та ти до -
слід жень, стиль пе да го гіч но го спіл ку ван -
ня вчи те лів на уро ці впли ває на на вчаль ні
ре зуль та ти та ро зу мо вий роз ви ток уч нів,
на со ма тич не та пси хіч не здо ров’я ді тей.

Ви хо ван ня осо бис тос ті на уро ці, осо -
бис тос ті з адек ват ною са мо оцін кою, осо -
бис тос ті твор чої, іні ці а тив ної, са мо стій -
ної. Пси хо ло гіч ний ас пект уро ку вклю чає
роз ви ток та вра ху ван ня якос тей осо бис -
тос ті на уро ці (здіб нос ті, тем пе ра мент, ха -
рак тер, во льо ві якос ті, емо ції, мо ти ва ція,
со ці аль ні уста нов ки то що), ура ху ван ня
осо бис тих особ ли вос тей (тем пе ра мент
то що), ком п лек с не вра ху ван ня пси хо ло -
гіч них ти пів (ауді ал, ві зу ал, кі нес те тик) —
усе це ві ді гра є ве ли чез ну роль в оп ти мі за -
ції на вчаль но го про це су.

Роз ви ток пі зна валь них про це сів ди -
ти ни на уро ці: сприй нят тя, ува ги, пам’яті,
уяви, мис лен ня, мо ви то що. Пе да го гу не -
об хід но пам’ята ти, що іс ну ють най більш
сен си тив ні ві ко ві пе рі о ди для роз вит ку
то го чи ін шо го пі зна валь но го про це су.

Осо бис тіс ні якос ті вчи те ля, роль, зна -
чен ня осо бис тос ті вчи те ля в на вчан ні.

У прак ти ці ба га тьох шкіл бу ва ли ви пад ки,
ко ли осво єн ня но вої ідеї, пов’яза ної з не -
великими пе ре тво рен ня ми, що не впли -
ва ють на жит тя всієї шко ли, да ва ло на ба -
га то біль ший ефект, ніж очі ку ва лось, як -
що цю ро бо ту про во див пе да гог-май с тер.
А бу ва ло й так, що яс к ра ва, ба га то обі ця ю -
ча ідея ги ну ла в ру ках не до теп них пе да го -
гів. Зна чен ня, роль осо бис тос ті вчи те ля в
успіш нос ті уро ку, у вза є мо дії на уро ці
особ ли во ак ту аль ні в да ний час, ко ли на -
вчан ня ста ло до сить різ но ма ніт ним, ко ли
впро вад жу ють ся но ві сис те ми на вчан ня.
На дум ку О. Хо ме рі кі, М. По таш ні ка,
кож ний но вий пе да го гіч ний за сіб має дві
сто ро ни: тех но ло гіч ну, пов’яза ну зі спе -
ци фі кою йо го ви ко ри стан ня, й осо бис тіс -
ну, що до зво ляє вчи те лю шля хом про яву
сво їх ін ди ві ду аль них якос тей (про фе сій -
ної під го тов ки, ко му ні ка бель нос ті, емо -
цій нос ті, ча рів нос ті то що) впли ва ти на
ефек тив ність йо го осво єн ня. То му, роз -
гля да ю чи все но ве, упро вад жу ю чи но ве у
прак ти ку уро ку, но ві фор ми уро ку, вар то
вра хо ву ва ти, якою мі рою осо бис тіс ні ха -
рак те рис ти ки твор ців і по слі дов ни ків
впли ва ють на йо го ре зуль та тив ність. Са -
ме про це пи ше Ш. Амо наш ві лі у вступ ній
стат ті до збір ни ка пе да го гіч них праць
Л. Зан ко ва, роз по ві да ю чи про впро вад -
жен ня сис те ми роз ви валь но го на вчан ня
Л. Зан ко ва в ма со ву шко лу: «...бу ли взя ті
на озбро єн ня зов ніш ні фор ми й від ки ну -
те го лов не — са ма но ва ди дак тич на сис -
те ма з її про гра ма ми, під руч ни ка ми,
прин ци па ми та ме то да ми, сис те мою пе -
ре під го тов ки вчи те лів».

Якщо мо ва йде про пси хо ло гіч ні ас -
пек ти уро ку, то це: пси хо емо цій на ре лак -
са ція на уро ці, її міс це в уро ці, фор ма,
три ва лість з ура ху ван ням ві ко вих та ін ди -
ві ду аль них особ ли вос тей уч нів кла су;
ура ху ван ня від по від нос ті пси хо фі зі о ло -
гіч них, ві ко вих пси хо ло гіч них особ ли -
востей фор мі про ве ден ня уро ку, ви бір
дидак тич них ме то дів, прий о мів, за со бів
на уро ці; роз ви ток на вчаль ної мо ти ва ції
на уро ці (мо тив–по тре ба–ді яль ність);
куль ту ра вби ран ня, при мі щен ня, куль ту -
ра внут ріш ня та зов ніш ня як учи те ля, так
і уч ня; емо цій ні ас пек ти на вчаль но го про -
це су на уро ці: умін ня вчи те лів транс фор -
му ва ти емо цій не в ін те лек ту аль не, що є
од ним з го лов них прин ци пів роз вит ку іні -
ці а тив ної та твор чої осо бис тос ті.

Отже, шко лі по тріб ний зна ю чий, пси -
хо ло гіч но гра мот ний учи тель. Для вста -
нов лен ня та під трим ки оп ти маль ної між -
осо бис тіс ної вза є мо дії, ор га ні за ції сво го
спіл ку ван ня з ото чу ю чи ми, у на шо му ви -
пад ку з уч ня ми, ко ле га ми, не об хід но во -
ло ді ти пев ною сис те мою знань і вмінь, що
прий ня то на зи ва ти «со ці аль но-пси хо -
логіч на або ко му ні ка тив на ком пе тен т -
ність».

Г. Яда га є ва

ПСИХОЛОГІЯ

У під літ ко во му ві ці став лен ня шко ля рів до на вчаль ної ді яль нос ті за знає се рйоз них змін. 
Перш за все зни жу єть ся їх на вчаль но-пі зна валь на мо ти ва ція. 

При дбан ня знань вже не під твер д жу єть ся без по се ред нім ін те ре сом під літ ків до на вчан ня, 
як це бу ло в по чат ко вій шко лі, і на вчан ня не рід ко пе ре тво рю єть ся в нуд ний, об тяж ли вий обов’язок.

Осо бис тість, яка фор му єть -
ся, — це не прос то об’єкт
яких-не будь дій, а ак тив ний
суб’єкт са мо роз вит ку. 
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Сан ті про жив ко рот ке жит тя — усьо го 37 ро ків, але ду -
же твор чо, на тхнен но та щас ли во. Ві до мий ав то пор т рет ху -
дож ни ка був на пи са ний у 1506 р., ко ли Ра фа е лю бу ло 23 ро -
ки. В йо го об лич чі мож на роз гле ді ти ду шев ну рів но ва гу та
рі шу чість. Йо го «Сік с тінсь ка Ма дон на» по пра ву ви зна на
вер ши ною тво рін ня ве ли ко го жи во пис ця. Вдив ля ю чись у
кар ти ну, ми мо же мо ба чи ти злі ва — вражено го видінням
Свя то го Сік с та, який ра зом зі свя тою Вар ва рою — по се ред -
ни ки між ма дон ною та гля да чем. Ма дон на схо дить з не бес,
на па ра пет спи ра ють ся чу дес ні ян го ли. Ра фа ель зу пи нив
віч ний рух ма те рі, яка від дає в жер т ву сво го си на в ім’я май -
бут ньо го — сим вол кра со ти та жер т ви ма те рин сь кої лю бо -
ві. Ця ви дат на кар ти на от ри ма ла назву за ім’ям мо нас ти ря,
для яко го був на пи са ний цей ал тар ний об раз.

Як ви га да є те, чи мож на кар ти ну, ство ре ну в XVI сто -
літ ті, ува жа ти су час ною?

Вдив ля ю чись у кар ти ну, спро бу є мо уяви ти по чут тя, які
охоп лю ва ли її ав то ра під час ство рен ня об ра зу Бо го ма те рі,
а та кож уяви ти му зи ку, яка мог ла б так са мо на тхнен но
від тво ри ти цей об раз.

4. Твор че за вдан ня. Гра-крос ворд «Від га дай пріз ви ще
ком по зи то ра»

Учи тель. Я про по ную ва шій ува зі розв’яза ти крос ворд,
ство ре ний на ба зі пріз вищ ком по зи то рів, яких ми ви вча ли
впро довж цьо го ро ку, і ви ді зна є тесь, хто ж на пи сав му зи -
ку до ве ли кої мо лит ви. За кож ну вір ну від по відь усі бу дуть
от ри му ва ти нот ки, які під кі нець уро ки пе ре тво рять ся на
ва ші оцін ки-ба ли.

Крос ворд
За пи тан ня до крос вор ду:

1)Авто пор т рет ве ли ко го ук ра їнсь ко -
го по ета, ху дож ни ка, який на пи -
сав сла вет ну кни гу «Коб зар». На
сло ва цьо го по ета піс ня «Ду ми мої,
ду ми мої»? (Шев чен ко.)

2)Як зва ли ви дат но го іта лійсь ко го
ком по зи то ра Вер ді? (Джу зеп пе.)

3)Пріз ви ще ви дат но го ро сійсь ко го
ком по зи то ра, йо го му зич на твор -
чість зде біль шо го пов’яза ні з на -
род ни ми ска зан ня ми, роз по ві дя -
ми про ге ро їч ні по дви ги на ро ду.
Тво ри «Князь Ігор», «Бо га тирсь ка
сим фо нія». (Бо ро дін.)

4)На звіть пріз ви ще ге ні аль но го ні мець ко го ком по -
зи то ра-кла си ка, який про жив не лег ке жит тя.
Най по пу ляр ні шій твір «Мі сяч на со на та»? (Бет -
хо вен.)

5)Ви дат ний нор везь кий ком по зи тор. Із сю ї ти «Пер
Гюнт» ми слу ха ли «Ра нок». (Гріг.)

6)Пріз ви ще ви дат но го ро сійсь ко го ком по зи то ра. Він на -
пи сав ба ле ти «Жар-пти ця», «Вес на свя щен на». (Стра -
вінсь кий.)

Отже, ви зна є те, що му зи ку до об ра зу Ма дон ни на пи -
сав ви дат ний ав ст рійсь кий ком по зи тор Франц Шу берт.
Ця му зи ка на пов не на ве ли кою внут ріш ньою си лою, це
гімн жі но чій доб ро ті та бла го род ст ву.

Якою по стає у ва шій уяві ця му зи ка?
Чи мо же во на бу ти яс к ра вою, жва вою, тан цю валь ною

чи рі шу чим мар шем?
Да вай те її по слу ха є мо. Під час про слу хо ву ван ня по ді -

літь ся теп лом ва ших сер дець із на ши ми гос тя ми та по да -
руй те свої ма лень кі сер ця.

5. Слу хан ня му зи ки «Ave Maria» Ф. Шу бер та
Учи тель. Перш ніж ви про слу ха є те му зи ку Шу бер та, я

хо чу про чи та ти вірш А. Пуш кі на «Ма дон на».

Не мно жес т вом кар тин ста рин ных мас те ров
Укра сить я всег да хо тел свою оби тель,
Чтоб су е вер но им ди вил ся по се ти тель,
Вни мая важ но му суж де нью зна то ков.
В прос том уг лу мо ем, средь мед лен ных тру дов,
Одной кар ти ны я же лал быть веч но зри тель,
Одной: чтоб на ме ня с хол с та, как с об ла ков,
Пре чис тая и наш бо жес т вен ный спа си тель –
Она с ве ли чи ем, он с ра зу мом в очах –
Взи ра ли, крот кие, во сла ве и в лу чах,
Одни, без ан ге лов, под паль мою Си о на.
Испол ни лись мои же ла ния. Тво рец
Те бя мне нис пос лал, моя Ма дон на,
Чис тей шей пре лес ти чис тей ший об ра зец.

Учи тель. По ди віть ся на дош ку та при га дай те, як збі га -
ють ся за со би ви раз нос ті за сво їм зна чен ням у му зи ці й
жи во пис них тво рах.

Учи тель. Яки ми за со ба ми му зич ної ви раз нос ті від об ра -
же но об раз Ма рії?

Яка роль суп ро во ду в цьо му тво рі?
Чи мо же він бу ти ін шим, важ ким, акор до вим?

5. Ознай ом лен ня з біо гра фією Ф. Шу бер та
Учи тель. Я хо чу за про по ну ва ти вам ознай о ми ти ся з

біо гра фією ком по зи то ра.
Учи тель роз дає текст із біо гра фією.

Текст
ШУБЕРТ (Schubert) Франц (1797–1828) — ав ст рійсь кий

ком по зи тор.
На ро див ся в сім’ї шкіль но го вчи те ля. У 1808–1812 спі -

вав у Ві денсь кій при двор ній цер к ві.
П’яти річ не пе ре бу ван ня там да ло Шу бер ту осно ви за -

галь ної та му зич ної осві ти.

ПРАКТИКАПРАКТИКА

Ме та: роз кри ти об раз ма те рі че рез жи во пис ний об раз
Ма дон ни.

За вдан ня
На вчаль ні: знай ом ст во з жи во пи сом Ра фа е ля Сан ті,

кар ти ною «Сік с тінсь ка ма дон на», мо лит вою «Бо жій Ма -
те рі», об ра за ми ма те рів у різ них тво рах мис тец т ва, по вто -
рен ня нот ної гра мо ти.

Роз ви валь ні: роз ви ток об раз но го сприй ман ня му зи ки
та жи во пи су; роз ви ток во каль но-хо ро вих на ви чок, роз ви -
ток на ви чок чи тан ня нот них за пи сів, умін ня ана лі зу ва ти
своє та чу же во каль но-хо ро ве ви ко нан ня.

Ви хов ні: ви хо ван ня ес те тич них сма ків че рез один з
най прек рас ні ших об ра зів мис тец т ва — об раз Бо го ма те рі;
ви хо ван ня лю бо ві й по ва ги до рід ної ма те рі.

На оч ні по сіб ни ки: ре про дук ції кар тин «Сік с тінсь ка
ма дон на» Ра фа е ля Сан ті, офор м ле ні те ма й епіг раф до
уро ку, текст вір ша А. Пуш кі на, біо гра фія Ф. Шу бер та,
нот ні кар т ки, крос ворд, під руч ник «Му зич не мис тец т во»,
мо лит ва «Бо жій Ма те рі», пор т ре ти ком по зи то рів, но ти
Ф. Шу бер та «Ave Maria».

Хід уро ку
1. Орга ні за ція кла су до уро ку
Вхід до кла су під ме ло дію Ф. Шу бер та «Ave Maria».

Му зич не приві тан ня
Доб рий день вам, доб рий день
В сві ті му зи ки, фан та зії, пі сень!
Доб рим будь, щи рим будь!
І з мис тец т вом у див ну путь!

2. По ві дом лен ня те ми та ме ти уро ку
Учи тель. По ди ви мось на кар ти ни, ре про дук ції, які ви -

сять на дош ці та зна хо дять ся у ва ших під руч ни ках. Ви, на -
пев но, по дум ки ще чу є те ту му зи ку, під яку за хо ди ли до
кла су…. Як ви га да є те, хто є го лов ним об ра зом кар тин?

Учні. Ма тір із не мов лям, Свя та Ма рія з Ісу сом, Ма дон -
на, Бо го ма тір…

Учи тель. Так, усі без умов но пра ві. Це об раз ма те рі, який
у тво рах об ра зот вор чо го мис тец т ва ми мо же мо зу стрі ти під

на звою Ма дон на, Бо го ма тір, Свя та Ма рія. Наш урок сьо год -
ні бу де при свя че ний цьо му об ра зу, оспі ва но му в мис тец т ві.
Ком по зи то ри та му зи кан ти, звер та ю чись до Бо жої Ма те рі,
ве лич но про мов ля ли «Ave Maria».

Сьо год ні спро бу є мо ста ти твор ця ми цьо го об ра зу. І ви
по ба чи те, що об раз най до рож чої у сві ті лю ди ни мо же
ство ри ти кож ний із нас.

3. Бе сі да про мо лит ву «Бо жій Ма те рі», жи во пис ця Ра -
фа е ля Сан ті та йо го кар ти ну «Сік с тінсь ка Ма дон на»

Учи тель. Звід ки ж з’яви лись ці сло ва «Ave Maria»?
(«Ave Maria»у пе ре кла ді з ла ти ни озна чає «Ра дуй ся, Ма -
ріє». Ци ми сло ва ми ві тав Ді ву Ма рію ар хан гел Гав ри їл,
який був по сла ний Бо гом у міс то На за рет спо віс ти ти
Марію про на род жен ня Ісу са Хрис та. У пра во слав ній лі -
тур гії звер нен ня до Ма рії має та кий зміст: «Бого ро ди це Ді -
во, ра дуй ся».

О, Пре чис тая Вла ды чи це Бо го ро ди це,
Ца ри це не бе си и зем ли, выс шая ан гел и ар хан гел
И всея тва ри чес т ней шая, чис тая Де во Ма рие,
Ми ру Бла гая по мощ ни це, и всем лю дям утвер ж де ние,
И во вся ких нуж дах из бав ле ние!
Ты еси за ступ ни ца и пред с та тель ни ца
На ша, ты еси оби ди мим за щи ще ние,
Скор бя щим ра до ва ние, си рым при бе жи це,
вдо вам хра ни тель ни ца, де вам сла ва,
пла чу щим ве се лие, боль ным по се ще ние,
не мощ ным ис це ле ние, греш ным спа се ние.
По ми луй нас, Ма ти Бо жия,
И про ше ние на ше ис пол ни, вся бо суть
Воз мож на хо да тай ст ву Тво е му:
Яко Те бе сла ва по до ба ет ны не и при сно
И во ве ки ве ков. Аминь.

Учи тель. Як ви га да є те, про що роз по ві да єть ся в цій мо -
лит ві?

Звер ніть ува гу на ав то пор т рет Ра фа е ля Сан ті
(1483–1520) — ве ли ко го мит ця, жи во пис ця Від род жен ня
та йо го кар ти ну «Сік с тінсь ка Ма дон на».

Су час ни ки на зи ва ли Ра фа е ля «Бо жес т вен ним Сан ті».
Як ви га да є те, чо му?

ДУХОВНІСТЬ У ТВОРАХ МИСТЕЦТВА
Урок музики на тему «Ave Maria!»

Відкритий урок # 1’ 200942
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Хо лод ні й теп лі ко льо ри
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Ці лі про гра ми:
1. Роз ро би ти па ра мет рич ні та тех но ло гіч -

ні ме то ди мо ні то рин гу якос ті про філь -
ної під го тов ки уч нів.

2. Ство ри ти умо ви для за без пе чен ня
якіс ної про філь ної під го тов ки уч нів,
зо рі єн то ва ної на но ві стан дар ти, фун -
да мен таль ність знань і ком пе тен т ніс -
ний під хід у на вчан ні.

3. Роз ши ри ти мож ли вос ті со ці а лі за ції уч -
нів. За без пе чи ти на ступ ність між за -
галь ною та про фе сій ною осві тою.

4. За без пе чи ти роз ви ток ре флек сив них
здіб нос тей уч нів.

Об’єкт 
екс пе ри мен таль но го до слід жен ня

Освіт ній про цес, що ре алі зує про гра ми
про філь но го навчання.

Пред мет до слід жен ня
За без пе чен ня якос ті про філь но го на -

вчан ня уч нів.
За да чі до слід жен ня

1. Ви зна чи ти су куп ність умов для за без -
пе чен ня якос ті про філь но го на вчан ня
шко ля рів.

2. Ви зна чи ти основ ні на пря ми та фак то -
ри по кра щен ня якос ті про філь но го на -
вчан ня шко ля рів.

3. Ви зна чи ти пе ре лік кри те рі їв і по каз ни -
ків якос ті про філь но го на вчан ня.

Гі по те за до слід жен ня
Ре алі за ція адап то ва них тех но ло гій

управ лін ня якіс тю про філь но го на вчан ня з
ви ко ри стан ням мож ли вос тей шко ли для
за до во лен ня освіт ніх по треб уч нів.

Ме то ди до слід жен ня:
• ана ліз лі те ра ту ри з проб ле ми до слід -

жен ня та прак тич но го до сві ду в да но му
на пря мі;

• пе да го гіч не спо сте ре жен ня;
• опи ту ван ня;
• екс пер т ні оцін ки;
• мо де лю ван ня;
• со ці о ло гіч ні;
• тес ту ван ня;
• діа гнос ти ка в хо ді екс пе ри мен ту;
• мо ні то ринг;
• ана ліз про між них і кін це вих ре зуль та тів.

Ета пи до слід жен ня
1 Під го тов чий етап

А) На да но му ета пі ана лі зу ють ся всі до -
кумен ти дер жав них ін с ти ту цій, Мі -
ністер ст ва осві ти і на уки, го лов но го
управ лян ня осві ти і на уки, лі те ра ту ра
з проб ле ми про філь но го на вчан ня.

Б) Скла да єть ся спи сок пе да го гів для під ви -
щен ня ква лі фі ка ції з проб ле ми ор га ні за -
ції та вве ден ня про філь но го на вчан ня.

В) Роз роб ля єть ся та за твер д жу єть ся програ -
ма екс пе ри мен таль но го до слід ження.
2. Про ек ту валь ний етап

А) Про ек ту єть ся мо дель по бу до ви зміс ту
й ор га ні за ції про філь но го на вчан ня у
шко лі. Ва рі ан ти по бу до ви зміс ту й ор -
га ні за ції про філь но го на вчан ня.

Б) Ви яв ля єть ся за леж ність якос ті про -
філь но го на вчан ня від різ них ор га ні за -
цій но-пе да го гіч них умов.

В) Ви зна ча єть ся су куп ність кри те рі їв і по -
каз ни ків якос ті про філь но го на вчан ня.

Г) Кон к ре ти зу ють ся за да чі ство рен ня не -
об хід но го ор га ні за цій но го й на вчаль но-
ме то дич но го, пси хо ло го-пе да го гіч но го,
со ці аль но-пе да го гіч но го за без пе чен ня.
3. Ре алі за цій ний етап
На да но му ета пі по чи на єть ся ре алі за -

ція плану про ве ден ня за хо дів. При цьо му
ство рю ють ся від сут ні ком по нен ти ін фор -
ма цій но го, ор га ні за цій но го й на вчаль но-
ме то дич но го за без пе чен ня, пси хо ло го-пе -
да го гіч ної під трим ки уч нів.

4. Про між ний етап
Здій с ню єть ся про між ний кон т роль

СИСТЕМНЕ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
ПРОФІЛЬНОГО НАВЧАННЯ

Пропонуємо експериментальну програму, 
яка пройшла апробацію на практиці та має позитивні надбання.
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З 1814 ро ку — по міч ник бать ка у шко лі на по са ді вчи -
те ля. Важко по пра цю вав ши у шко лі три ро ки, він за ли -
шив її, і це при зве ло йо го до роз ри ву з бать ком, який був
про ти то го, щоб син зай мав ся тіль ки му зи кою, бо про фе -
сія му зи кан та в той час не за без пе чу ва ла ні за лежно го
ста но ви ща в сус піль ст ві, ні ма те рі аль но го добро бу ту.

У 16–17 ро ків Шу берт на пи сав пер шу сим фо нію і та кі
чу до ві піс ні, як «Грет хен за прял кой» на сло ва Й. В. Гьо -
те, 1814, «Лі со вий цар».

Крім ма те рі аль них не стат ків, ком по зи то ра при гні чу -
ва ло йо го ста но ви ще в сус піль ст ві: му зи ка йо го не бу ла
ві до ма, йо го твор чість не за охо чу ва лась. Пи сав му зи ку
Шу берт ду же швид ко, але за йо го жит тя май же ні чо го
з йо го тво рів не дру ку ва лось. Біль шість тво рів ком по зи -
то ра за ли ши лись у ру ко пи сах і бу ли ви яв ле ні че рез ба га -
то ро ків пі сля йо го смер ті. Шу берт на пи сав дев’ять сим -
фо ній. Один з най по пу ляр ні ших і най улюб ле ні ших сим -
фо ніч них тво рів «Не за кін че на сим фо нія» був знай де ний
тіль ки че рез 37 ро ків пі сля смер ті Шу бер та.

Шу берт — най ви дат ні ший пред с тав ник ро ман тиз му і
тво рець та ких жан рів, як ро ман тич на сим фо нія, фор те пі -
ан на мі ні атю ра, лі ри ко-ро ман тич на піс ня (ро манс), про -
грам но-сю жет ний во каль ний цикл.

Цен т раль не міс це у твор чос ті ком по зи то ра зай ма ють
піс ні, яких він на пи сав по над 600. Шу берт ви со ко під ніс
зна чен ня піс ні. З ве ли ким теп лом і про ник ли віс тю Шу -
берт роз кри ває пе ред на ми внут ріш ній світ лю ди ни з її по -
чут тя ми ра дос ті, смут ку, лю бо ві. За сло ва ми Б. Аса фье ва,
Шу берт ви слов лю вав «ра дос ти и скор би жиз ни» так, «как
их чув ст ву ют и хо те ли бы пе ре дать боль шин ст во лю дей».

«Аве Ма рія» — один з най кра щих во каль них тво рів
ви дат но го ком по зи то ра.

Це над зви чай но світ лий, лі рич ний і під не се ний гімн на
честь Ді ви Ма рії — жін ки-ма те рі, яка да рує но ве жит тя. Ком -
по зи тор вклав у твір та ку щи рість, сер деч ність і лю бов, що
«Аве Ма рія» хви лює лю дей і те пер, май же че рез 200 ро ків пі -
сля на пи сан ня. Му зи ка цьо го тво ру на че свя щен на іко на.

Остан ні мі ся ці жит тя ком по зи тор тяж ко хво рів. По -
хо ва ли йо го у Від ні на місь ко му кла до ви щі по руч із Бет -
хо ве ном. На йо го мо ги лі вста нов ле но пам’ят ник зі скор -
бот ним на пи сом: «Смерть по хо ва ла тут ба га тий скарб,
але ще ба гат ші на дії».

Твор чість Шу бер та на да ла ве ли ке зна чен ня роз вит ку
му зич ної куль ту ри XIX сто літ тя.

Учи тель. А за раз пе ре ві ри мо, як ви за сво ї ли жит тє вий
шлях ком по зи то ра.

Учи тель ста вить за пи тан ня до тек с ту.
1. В якій сім’ї на ро див ся Ф. Шу берт?
2. Скіль ки бу ло ро ків Ф. Шу бер ту, ко ли він по чав пра -

цю ва ти?
3. Скіль ки ро ків про жив ком по зи тор?
4. Скіль ки сим фо ній на пи сав ком по зи тор?
5. В яко му жан рі Ф. Шу берт склав по над 600 тво рів?
6. Які сло ва бу ли на пи са ні на мо ги лі ком по зи то ра?

Ми всі доб ре по пра цю ва ли і за раз про ве де мо фіз -
культ х ви лин ку.

6. Фіз куль т х ви лин ка
На раз: під нять ся, під тяг нуть ся.
На два: зі гнуть ся, ро зі гнуть ся.
На три: зро би ти три хлоп ки
І го ло вою три кив ки.
А на чо ти ри: ру ки шир ше,
На п’ять: на ніж ках по стри ба ти,
На шість: на при сяд ки при сіс ти,
На сім за пар ту ти хо сіс ти.

7. Ро бо та в па рах за кар т ка ми
Учи тель. За раз я роз дам вам кар ти з му зич ним при -

кла дом пі сень ки, а ви по вин ні по ді ли ти її на так ти та про -
спі ва ти.

Роз да ти ді тям кар т ки без роз міт ки так тів.

Жен чи чок-брен чи чок ви лі тає,
Ви со ко ні жень ку пі дій має.
Як би то, на би то, ні жень ку про би то.
В зе ле нім лу гу бе ри со бі дру гу!

8. Роз спі ву ван ня. Ро бо та над во каль но-хо ро ви ми
впра ва ми та по спів ка ми. Спі ван ня піс ні Ю. Чи чи ко ва
«Ма ма» 

ДО — пта ши на в’є гніз до,
РЕ — ді то чок бе ре же,
МІ — у на шо му дво рі
ФА — ра діє діт во ра.
СОЛЬ — спі ває діт во ра,
ЛЯ — спі ває вся зем ля.
СІ — спі ва є мо усі,
Що би знов спі ва ти «ДО».
До, ре, мі, фа, соль, ля, сі, до.
До, сі, ля,  соль, фа, мі, ре, до.

Сім нот чу ти зві ду сіль,
Сім нот, зна ють їх усі,
До, ре, мі, фа, соль, ля, сі!
Сім нот — піс ня і та нок.
Сім нот ста нуть у ря док,
Сім нот, сім нот —
ре, мі, фа, соль, ля, сі, до!

Учи тель. По кли че мо ма му цією піс нею, і спі ва ю чи,
не хай кож ний із вас зга дає свою нень ку!

9. Ви снов ки
Учи тель. Про що б не скла да ли лю ди каз ки — лі те ра -

тур ні, по етич ні, му зич ні, жи во пис ні — най кра щім об ра -
зом у них за ли шить ся об раз Ма те рі, Ма дон ни, Ма рії! Я хо -
чу, щоб ко жний з вас не за бу вав про сво їх. І за кін чи мо наш
урок епіг ра фом. Да вай те про чи та є мо йо го всі ра зом:

Ма дон но-Ма мо, я то бі
Вкло ня ю ся з лю бов’ю до зем лі,
Твою усміш ку та ім’я
У сер ці збе ре жу на все жит тя!

10. До маш нє за вдан ня
Тре ба ство ри ти не зви чай ний аль бом, який бу де на -

пов не ний об ра зом ма те рі. На зва ти йо го мож на «Ave
Maria». Він, ма буть, окрім фо то гра фій і ма люн ків рід ної
нень ки, бу де міс ти ти щось не зви чай не й най го лов ні -
ше –на ші вдяч ні сло ва та най щи рі ші по чут тя.

І. Вірченко
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До ува ги фа хів ців пред с тав ля єть ся про гра ма ран ньої про фі -
лак ти ки хі міч ної за леж нос ті для ді тей ві ко вої гру пи 9–12-ти ро -
ків — «На вич ки жит тя».

Основ ним прин ци пом по бу до ви про гра ми є су во ре вра ху -
ван ня особ ли вос тей ди ти ни, а са ме:

• да ний пе рі од є «пі ком» емо цій но го й де бю том іде а тор но го
ета пів роз вит ку пси хі ки ди ти ни;

• у цьо му ві ко во му пе рі о ді крім ког ні тив них і прос тих ко му ні -
ка тив них пси хо ло гіч них уста но вок бур х ли во роз ви ва єть ся
ко му ні ка тив на ком пе тен т ність, а ближ че до ві ку 13 ро ків
по чи на ють про сте жу ва тись ге до ніс тич ні уста нов ки.

Основ ни ми пси хо ло гіч ни ми прос то ра ми, в яких пе ре бу ває
під рос та ю ча осо бис тість, є ро ди на, шко ла, ву ли ця (двір) і су ро -
гат ні — ТБ, ві део, комп’ютер ні іг ри то що.

Ме то ди ка при пус кає три ва ле без пе рер в не на вчан ня із
крат ніс тю про ве ден ня не час ті ше од но го уро ку на тиж день і не
рід ше од но го уро ку на два тиж ні. У літ ніх оздо ров чих уста но вах
до пус ка єть ся про ве ден ня од но го уро ку на день.

Пер ше зга ду ван ня про прий о ми та тех ні ку на вчан ня у про -
цесі ро льо вих ігор мож на знай ти у пра цях А. Ма ка рен ка, який
на почат ку своєї кар’єри спо сте рі гав «дво рянсь кі іг ри» у ка -
детсь ких кор пу сах. По тім ці прий о ми та тех ні ка одер жа ли роз -
ви ток і те о ре тич не об ґ рун ту ван ня в аме ри кансь ких пси хо ло гів
у 1940–1960-х ро ках, у пер шу чер гу в Аль бер та Бан ду ри. Да лі

во ни знай ш ли ши ро ке ви знан ня в 1980–1990-х ро ках в аме ри -
кансь кій про гра мі під на звою «Life skills international».

Пі сля про ход жен ня се мі на ру «Life skills» Б. Спран ге ра ми
адап ту ва ли де які те ми, роз ви ну ли їх, при сто со ву ю чи до віт чиз -
ня но го мен та лі те ту. А у про це сі апро ба ції з’яви лась не об хід ність
у но вих, зна чу щих са ме для на ших ді тей те мах і за нят тях. Для
оцін ки ефек тив нос ті про гра ми до стат ньо ана лі зу по рів нян ня з
кон т роль ною гру пою (на прик лад, кла сом із су сід ньої шко ли).
Ниж ня межа ефек тив нос ті по вин на бу ти не мен ше 25 %.

Про во ди ти за нят тя мо жуть фа хів ці, які ма ють ба зо ву пси хо -
ло гіч ну осві ту й до свід тре нін го вої ро бо ти з під літ ка ми. Для під -
ви щен ня ефек тив нос ті ро бо ти за за про по но ва ною про гра мою
ре ко мен ду єть ся прой ти по пе ред нє на вчан ня. Те о ре тич не об -
ґрун ту ван ня про гра ми «На вич ки жит тя» мож на про чи та ти у
кни зі «Нар ко ма нія: при чи ни, ви ди, на слід ки, про фі лак ти ка»,
при зна че ній для пси хо ло гів і пе да го гів за галь но ос віт ніх уста нов.

Щас ли во го шля ху, до ро гий тре нер!

За нят тя 1. 
Знай ом ст во

Ме та: роз ви ток на ви чок пра виль но го знай ом ст ва.
За да чі:
1. Пред с та ви ти се бе учас ни кам.
2. По знай о мити ся з учас ни ка ми.

3. По знай о ми ти учас ни ків один з од ним (як що це ви пад ко во

НАВИЧКИ ЖИТТЯ
Програма ранньої профілактики хімічної залежності

Рекомендуємо 
навчальну програму, що розроблена 

науково-методичним центром 
«Діагностика. Адаптація. Розвиток» 

ім. Л. С. Виготського.
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якос ті про філь но го на вчан ня (від по -
відно до прий ня тих кри те рі їв і по каз -
ників).

5. За ключ ний етап
На цьо му ета пі про во дять ся збір, ана -

ліз і сис те ма ти за ція от ри ма них у хо ді екс -

пе ри мен ту да них. Ви зна ча ють ся під сум ко -
ві ре зуль та ти, основ ні на пря ми й умо ви
по кра щен ня якос ті про філь но го на вчан ня.

ПРАКТИКА

Напрями Реалізаційні заходи Відповідальні 
й учасники Строки Очікувані результати

1. Інфор -
маційний

Вивчити чинні нормативні 
та правові документи, рекомендації тощо

Творча група, 
заступник директора 

з НВР

Березень–
травень 

Створення бази даних з організації
якості профільного навчання

Використання сайту школи для забезпечення
відкритості інформації про якість

Учитель інформатики 2007–2008 Спілкування з іншими учасниками, 
які беруть участь в експерименті

Створення творчої групи 
з проведення експерименту

Заступник директора 
з НВР

Березень–
квітень 2006

Робота з експерименту

2. Орга ні -
за ційний

Разом з ГУОН, облІППО проведення процедур
оцінки якості елективних курсів 
із профільної підготовки

Заступники директора 
з НВР, керівники МО

Травень 2007 Затвердження якісних програм
елективних курсів із профільної
підготовки

Організація та проведення семінарів,
практикумів із проблеми системного
управління якістю профільного навчання

Заступник директора 
з НВР

2007–2008 Підвищення рівня компетентності
учасників експерименту

Організація умов для якісного проведення
підсумкової атестації учнів на базовому 
та профільному рівні

Заступники директора 
з НВР

Січень–
лютий 2008

Аналіз результатів проведення під сум ко -
вої атестації. Узгодження моніторингу 
з ін шими процедурами забезпечення
якості (проміжна й підсумкова 
атестація учнів)

3. Норма -
тивний

Розробка освітніх програм 
профільного та базового рівня навчання

Заступники директора 
з НВР, керівники МО

Квітень–
травень 2007

Визначення якості освітніх програм

Розробка та затвердження навчального плану
профільного навчання

Заступник директора 
з НВР

Квітень 2006 Визначення якості навчального плану

Розробка положень про оцінювання якості
профільного навчання:
• положення про моніторинги якості освіти;
• положення про критерії та показники якості

Заступники директора 
з НВР

2007–2008 Пакет нормативних документів, 
які визначають порядок і алгоритм
проведення визначення якості
профільного навчання

4. Науко -
во-мето -
дичний

Розробка, застосування та корекція
параметричних і технологічних методів
моніторингу якості профільного навчання

Творча група, заступник
директора з НВР

2007 Опис методів моніторингу 
якості профільного навчання

Застосування комплексу оцінних методик 
і засобів, виділення в моніторингу 
окремих спеціалізованих напрямів:
• соціологічний;
• психолого-педагогічний;
• валеологічний;
• моніторинг навченості на профільному 
й базовому рівні;
• моніторинг якості виховної системи
учасників профільного навчання;
• моніторинг якості викладання 
на профільному рівні

Заступники директора 
з НВР

2007–2008 Виявлення слабких місць, 
висновки та рекомендації 
для роботи на наступному етапі

Участь у моніторингових дослідженнях
експертів, громадськості, соціальних
партнерів, працівників сфери освіти

Заступник директора з НВР 2007–2008 Об’єктивна оцінка якості 
профільного навчання

Оперативне внесення змін до складу критеріїв
і показників якості у зв’язку з динамікою
освітнього процесу та зміною пріоритетів 
в управлінні якістю

Творча група, заступник
директора з НВР

2007–2008 Об’єктивна оцінка якості 
профільного навчання

5. Кадро -
вий

Підготовка учасників експерименту 
з якісної організації профільного навчання

Заступники директора 
З НВР

Квітень–
травень 2007

Одержання посвідчення про закін чен -
ня курсів із профільного навчання. 
Освоєння педагогами методик,
технологій викладання предметів  
на профільному рівні

Створення піклувальної ради школи Директор 2007 Одержання якісного забезпечення
умов навчання

6. Мате рі -
ально-фі -
нан совий

Поповнення бібліотечного фонду 
для організації навчання на профільному рівні
(підручники, навчально-методичні комплекси)

Бібліотекар, заступник
директора з НВР

2007–2008 Підвищення якості роботи
з профільного навчання

Оснащення кабінетів 
необхідним устаткуванням

Заступник директора з НВР,
заступник директора з АГЧ

2007–2008

Створення фонду заохочення та стимулювання
учасників експерименту

Директор 2007–2008

Залучення додаткових коштів до організації 
та проведення експерименту

Директор Постійно

Прак тич на зна чу щість екс пе ри мен таль но го до слід жен ня
Роз роб ка ква лі мет рич них ма те рі а лів із за без пе чен ня якос ті про філь но го на вчан ня шко ля рів.
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сфор мо ва на гру па).
4. Да ти за галь ний огляд і по нят тя про

уро ки.

Ви яв лен ня знань учас ни ків
Як і для чо го лю ди знай ом лять ся між

со бою:
• у пер віс ні ча си, ко ли ще не вмі ли роз -

мов ля ти;
• у ста ро дав нос ті, у ча си ли ца рів і пер -

шо від к ри ва чів, тіль ки по вчав ши роз -
мов ля ти, чи та ти, пи са ти;

• у наш час.

За про по ну ва ти учас ни кам на вес ти
при кла ди, ко ли й чо му бу ває важ ко по -
знай о ми тись один з од ним, об го во ри ти,
як це мож на пе ре бо ро ти; при га да ти, як
це ро би ли в різ ні ча си, як це від бу ва єть ся
в різ них на ро дів.

Від пра цьо ву ван ня на ви чок
Впра ва. Гру па роз би ва єть ся на па ри.
За вдан ня: по знай о ми тись один з од -

ним, не ма ю чи спо чат ку за галь ної мо ви,
при цьо му кож ний сам со бі ви би рає
епоху, на род ність, про фе сію (ре мес ло).
Спро бува ти уяви ти се бе, на зва ти своє
ім’я. (Звер ну ти ува гу учас ни ків на роль
мі мі ки, жес тів.)

Обго во ри ти, чо му з’яви лась не об хід -
ність у знай ом ст ві, що ви від чу ли до й пі -
сля знай ом ст ва?

По тім ді ти мі ня ють ся па ра ми, змі ню -
ють імідж.

За вдан ня: та ж си ту а ція в «наш час».
По ду ма ти, яка різ ни ця, у чо му?

Звер ну ти ува гу ді тей на най більш
уда лі при кла ди знай ом ст ва, на вес ти при -
кла ди з книг, кі но- й ві део філь мів.

До маш нє за вдан ня
Обмір ку ва ти пра ви ла й нор ми ро бо -

ти гру пи. Уяви ти со бі, що не об хід но по -
знай о ми ти ся: з іно зем цем; лю ди ною, яка

на ба га то стар ше; із тво їм ку ми ром (ар -
тис том, спі ва ком, ві до мим спортс ме ном
то що). Роз по віс ти про свої мір ку ван ня,
по чут тя, пе ред ба чу ва ні дії.

При міт ка: у хо ді да но го за нят тя мож -
на ви ко рис то ву ва ти ігри «Оплески» та
«Не зви чай ні ві тан ня».

«Оплески». Учас ни ки сі да ють у ко ло:
а) кож ний мо же пе ре да ва ти оплеск в до -
ло ні лі во руч або пра во руч. При цьо му
удар до ло нею об до ло ню ро бить ся нав -
ско си, так, щоб су сід від чув, що оплеск
«пе ре да ний» йо му; б) кож ний учень кла -
де кисть ру ки на ко лі но су сі да. Лег кий
удар до ло нею пе ре да єть ся за або про ти
ча со вої стріл ки. За сі ка єть ся час. Схваль -
но оці ню єть ся мі ні маль ний час пе ре да чі
«ім пуль су».

«Не зви чай ні ві тан ня». По при ві та ти
один од но го: тиль ною сто ро ною до ло ні,
сто па ми ніг, пле чи ма, лік тя ми, чо лом
(обов’яз ко во по пе ре ди ти, щоб ді ти на -
мага лись не зро би ти один од но му бо ля -
че). За охо чують ся та кож влас ні ви гад ки
ді тей.

За нят тя 2. 
Основ ні нор ми вза є мин у гру пі

Ме та: уста нов лен ня норм по -
ве дін ки уч нів у гру пі.
За да чі:
1. Ви зна чи ти нор ми по ве дін ки

та вза є мин один з од ним.
2. Ви зна чи ти струк ту ру гру пи.
3. Роз по ді ли ти ро лі у гру пі.

Ви яв лен ня знань учас ни ків
По ста нов ка проб лем но го за пи тан ня

«Що та ке гру па, як во на ство рю єть ся,
фун к ці о нує, при чи ни не ефек тив ної
робо ти гру пи, озна ки за гро зи роз па ду
гру пи».

Ознай ом лен ня 
з но вою ін фор ма цією

За про по ну ва ти два основ ні пра ви ла
ро бо ти у гру пі: один го во рить, ін ші слу -
ха ють, хто хо че ви сло ви тись, під ні має
ру ку. Увес ти по нят тя без пе ки у гру пі.

По яс ни ти (об го во ри ти), як швид ко дій -
ти зго ди один з од ним і розв’яза ти проб ле -
му, що ви ник ла (за про по ну ва ти при сіс ти,
по ду ма ти, по мов ча ти, на мі тити шля хи уго -
ди, від клас ти рі шен ня проб ле ми).

Ознай о ми ти з прин ци па ми без пе ки
кож но го (кож ний має пра во від мо ви тись
від про по зи ції ви сту пи ти, про пус ти ти
гру).

Уста но ви ти ме жі від по ві даль нос ті
всіх і кож но го у гру пі (усе, що від бу ва єть -
ся у гру пі, не ви хо дить за її ме жі). Обго -
во ри ти сан к ції за по ру шен ня прий ня тих
пра вил, які про по ну ють са мі уч ні.

До мо ви ти ся про те, що в ро бо ті гру пи

бе руть участь усі, не об хід но ста ви ти за -
пи тан ня, які ви ма га ють тіль ки роз гор ну -
тої від по ві ді. Від по ві дей «так», «ні» або з
під каз ка ми не по вин но бу ти. Час на об -
мір ку ван ня за пи тан ня не біль ше 10-ти
се кунд.

Ви зна чи ти струк ту ру гру пи за стат -
тю, ві ком, схиль нос тям (при цьо му під -
крес ли ти рів но прав ність усіх чле нів гру -
пи), за ро льо ви ми фун к ці я ми (по міч ник
до по ма гає вес ти гру пу та сте жить за ча -
сом, чер го вий роз дає та зби рає на оч ні
ма те рі а ли).

До маш нє за вдан ня
Обмір ку ва ти свої по ба жан ня та про -

по зи ції з ви ко нан ня норм по ве дін ки у
гру пі.

При міт ка: у хо ді да но го за нят тя мож -
на ви ко рис то ву ва ти гру «Па ву тин ка».

«Па ву тин ка». Учас ни ки у гру пах по
5–6 осіб ста ють у ко ло, про тя га ють один
од но му ру ки, кож ний кис тю за тис кає
кисть то го, хто сто їть нав про ти чи по руч
із то ва ри шем. Не мож на утво рю ва ти па -
ри, усі по вин ні зче пи тись один з од ним.
По тім да єть ся за вдан ня «роз плу та тись»,
при цьо му не від пус ка ю чи і не пе ре хоп -
лю ю чи кис ті рук. Му сить утво ри тись ко -
ло грав ців, кот рі, як у хо ро во ді, сто ять і
три ма ють один од но го за ру ки.

За нят тя 3. 
Умін ня слу ха ти

Ме та: фор му ван ня в ді тей здат -
нос ті ви слу хо ву ва ти один од -
но го.
За да чі:

1. Да ти по нят тя, що та ке слух, що озна -
чає слу ха ти.

2. З’ясу ва ти, чи «слу ха ють» один од но го
тва ри ни, пта хи.

3. З’ясу ва ти, як слу ха ють один од но го
лю ди.

4. З’ясу ва ти, як зро би ти так, щоб те бе
по чу ли та слу ха ли.

ПРАКТИКА
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Ви яв лен ня знань учас ни ків
Обго во ри ти у фор мі бе сі ди або дис -

пу ту, що зна чить слу ха ти.

Ознай ом лен ня 
з но вою ін фор ма цією

У фор мі дис пу ту з’ясу ва ти:
• Як чу ють тва ри ни зем ле трус, що на -

бли жа єть ся, як «роз мов ля ють» між
со бою пта хи?

• Як слу ха ють один од но го лю ди — при
роз мо ві по те ле фо ну, ко ли один від од -
но го зна хо дять ся да ле ко (у лі сі, у по лі),
чо му один од но го не пе ре ри ва ють?

• Ко ли тре ба го во ри ти го лос но, кри ча -
ти (в яких ви пад ках)?

• Ко ли го во рять ти хо й, на впа ки, «біль -
ше двох го во рять го лос но»?

• Що і як тре ба зро би ти, щоб те бе за хо -
ті ли слу ха ти?

• Що ви від чу ва є те, ко ли хо че те ска за -
ти щось важ ли ве для се бе, а ото чу ю чі
роз мов ля ють?

• Як мож на і ко ли тре ба звер ну ти на
се бе ува гу?

• Чо му не мож на пе ре ри ва ти, за ва жа -
ти роз мо ві?

• Які іс ну ють прий о ми втру чан ня до
бе сі ди дру зів?

• Як зро би ти се бе ці ка вим для спів роз -
мов ни ка?

• Що озна чає при слів’я «Стис лість —
сес т ра та лан ту»?

Від пра цьо ву ван ня на ви чок 
«Хо чеш, щоб те бе слу ха ли, 

умій ви слу ха ти»
Впра ви. Двоє роз мов ля ють, один слу -

хає та спо сте рі гає, по тім всту пає в роз мо -
ву. Двоє роз мов ля ють, один слу хає, по тім
йо го за про шу ють до роз мо ви й уваж но

ви слу хо ву ють. Двоє роз мов ля ють, один
слу хає, по тім об го во рює тон го ло су, ви -
раз об лич чя, по зу, до ти ки, жес ти, ди стан -
цію між спів роз мов ни ка ми.

До маш нє за вдан ня
Спро бу ва ти, не пе ре ри ва ю чи, ви слу ха -

ти роз по відь сво го то ва ри ша, стар шо го за
ві ком, бать ка. Обмір ку ва ти свої від чуття.

При міт ка: у хо ді да но го за нят тя мож -
на ви ко рис то ву ва ти іг ри «Ду ма» (для ді -
тей 10 та 11-ти ро ків до ціль ні ше про вес ти
гру «Ви прав ле ний те ле фон»), «Між місь -
ка роз мо ва по те ле фо ну».

«По ра да (1)». Усі уч ні — де пу та ти.
Ауди то рії за да єть ся до віль на те ма ви сту -
пів, на прик лад, про кіль кість чи три ва -
лість уро ків. Кож ний ви слов лює свою
дум ку, при цьо му не ми ну чі ін ші ви слов -
лен ня з місць. Пі сля гри став лять ся за пи -
тан ня: що «від чу ли», що за ва жа ло кож -
но му ви сло ви тись — від чут тя, що те бе не
слу ха ють? Що по тріб но, щоб те бе по чу -
ли? Ко ли го во рить один, ін ші не тіль ки
мов чать, а і слу ха ють.

«Ду ма (2)». На ра зі в де пу та тів від пуст -
ка, яку мож на про вес ти по-різ но му, як що
всім ра зом: а) по плис ти на теп ло хо ді в тур
по Се ред зем но му мо рю; б) по ле ті ти в Пів -
ден ну Аме ри ку на ек скур сію до пус те лі
На ска та на ос т рів Вос к ре сін ня; в) по ле ті -
ти в Єги пет на від по чи нок і влаш ту ва ти
ек скур сію до пі ра мід; г) за ли ши тись у міс -
ті та по пра цю ва ти в Мак до наль д сі, щоб
ін шо го ра зу здійснити від ра зу дві по до ро -
жі; д) си ді ти вдо ма й ні чо го не ро би ти.
Кож ний де пу тат ви слов лює свою дум ку.
Пі сля чо го всім не об хід но прий ня ти та ке
рі шен ня, яке всіх улаш то вує.

«Між на род на роз мо ва по те ле фо -
ну». Двом доб ро воль цям да єть ся за вдан -

ня вста ти в різ них, най більш від да ле них
міс цях при мі щен ня, уяви ти со бі, що вони
зна хо дять ся в різ них міс тах (на ви бір уч -
нів) і по тім по го во ри ти один з од ним з
умо вою, що чут ність не до стат ня. Те ж за -
вдан ня по тім да єть ся всім уч ням, яких
роз би ли на па ри і які та кож сто ять дале -
ко один від од но го. Обов’яз ко во де таль но
об го во рю ють ся ре зуль та ти: як уда ва лось
по чу ти то ва ри ша, чо му вий шов діа лог.

«Ви прав ле ний те ле фон». Усі сі да ють
у ко ло. Доб ро во лець роз та шо ву єть ся по -
се ре ди ні. Ве ду чий го во рить «на ву хо»
сло во, яке пе ре да єть ся по ко лу з обов’яз -
ко вою умо вою не спо тво рю ва ти йо го.
Ко ли той, хто сто їть по се ре ди ні, по чує
пе ре да не сло во, то мі ня єть ся з тим, від
ко го йо го по чув.

ТЕХНІКА НАВЧАННЯ
1. Особ ли вос ті роз вит ку гру пи на

пер ших (2–4) за нят тях
Будь-яка гру па в да ній ро бо ті про хо -

дить п’ять фаз роз вит ку. Че рез ряд особ -
ли вос тей на шої ме то ди ки на пер ших за -
нят тях від бу ва єть ся не три ва ла фа за вста -
нов лен ня норм (дру ге за нят тя, на при -
клад, ціл ком при свя че не нор мам по ве -
дін ки у гру пі). Ця фа за по вин на про сте -
жу ва тись особ ли во чіт ко про тя гом трьох
за нять, але в мі ру не об хід нос ті до неї
мож на по вер та тись і в по даль шій ро бо ті.

Фа за 1. Орі єн ту ван ня
Якщо учас ни ки не знай о мі чи знай о -

мі по га но, не об хід но по знай о ми тись,
пред с та ви ти се бе. На вич ці знай ом ст ва,
утім, при свя че не пер ше за нят тя, од нак у
про це сі на вчан ня учас ни ки пе рі о дич но
бу дуть «знай о ми тись», але вже в но вих
ро льо вих фун к ці ях.

Фра за ми, ком п лі мен та ми, за до по мо -
гою мі мі ки, жес тів, доб ро зич ли во го то ну
до ся га єть ся ком фор т на об ста нов ка. Де -
таль но кон к ре ти зу єть ся, чого очі ку ють
від учнів. Са ме в цій пер шій фа зі кож ний
по ви нен від чу ти се бе в без печ ній об ста -
нов ці. Якщо цьо го до сяг ти не вда єть ся, то
до дат ко во вво дить ся яка-не будь спе ці -
аль на впра ва, на прик лад, на зав’язу ван ня
знай омств, по бу до ву друж ніх від но син.

Фа за 2. Уста нов лен ня норм і роз в‘я -
зан ня кон ф лік тів

Так чи інак ше, але на по чат ку за нят тя
про сте жу ють ся кон ф лік т ні си ту а ції між
окре ми ми уч ня ми. Це нор маль не яви ще,
обу мов ле не утвер д жен ням влас но го «Я»
у гру пі, під крес лен ням сво їх «влас них
меж». Шля хи вирішення кон ф лік т них
си ту а цій різ но ма ніт ні, у пер шу чер гу за -
лучен ня учас ни ків кон ф лік ту до учас ті в
ро льо вих іг рах.

При по до лан ні кон ф лік ту за да ча тре -
не ра не за ли ши ти ко гось із по чут тям не -
ви зна че нос ті й не ви рі ше нос ті си ту а ції.

У цій же фа зі ви зна ча ють ся або на га -

ПРАКТИКА

До уваги 
тренера

За необхідності у ході гри
даються перші уста новки
норм поведінки у гру -
п і : о д и н г о в о р и т ь , і н ш і
мовчать, хто хоче висло ви -
тись — піднімає руку (особ -
ливо це стосується дітей
віком 10 та 11 років).

До уваги 
тренера

Для досягнення ефектив -
ності треба якнайкраще
зна ти свою аудиторію.
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Н
ад мір не ви ко ри стан ня по яс ню валь но-ілюс т ра тив -
них, ре про дук тив них, вер баль них ме то дів ак тив но
зне ці нює знан ня в ба га тьох уч нів, бо тра ди цій не
навчан ня пе ред ба чає пе ре дан ня вчи те лем уч ням
«го то вих» знань. Ді яль ність учи те ля при та ко му

навчан ні зо рі єн то ва на на передаван ня цих знань, а пі зна валь на
мо ти ва ція уч нів ві ді грає до по між ну роль. Однією з пе да го гіч них
тех но ло гій, яка мо же ви рі ши ти за зна че ні проб ле ми, є ме тод про -
ек тів.

Ме та да ної стат ті – ви зна чи ти та про ана лі зу ва ти ти пи про ек -
тів уч нів на уро ках ма те ма ти ки за ви зна че ною ха рак те рис ти кою,
ви хо дя чи із суті про ек т ної тех но ло гії на вчан ня.

У. Кіл пат рік по ді ляв шкіль ні про ек ти на чо ти ри ти пи, ці лі
яких від по від но та кі: 1) уті ли ти якусь ідею (дум ку) чи план у зов -
ніш ню фор му, на прик лад, ви го то ви ти пев ний ви ріб; 2) одер жа ти
на со ло ду від ес те тич них пе ре жи вань, на прик лад, слу хан ня чи чи -
тан ня ці ка во го опо ві дан ня, ми лу ван ня ма люн ком то що; 3) ви ко -
на ти пев не за вдан ня; 4) здо бу ти пев ні да ні, ово ло ді ти на вич ка ми,
знан ня ми. Аме ри кансь кий пе да гог Е. Кол лінгс ви ді лив та кі про -
ек ти: ек скур сив ні, про ек ти роз по ві дей чи зві тів, тру до ві та про -
ек ти-іг ри.

Ба га то су час них на уков ців бе руть за осно ву кла си фі ка цію ти -
пів про ек тів Є. По лат:
1. За ха рак те ром до мі ну ю чої у про ек ті ді яль нос ті – до слід ниць -

ка (до слід ниць кий про ект), по шу ко ва (по шу ко вий про ект),
твор ча (твор чий про ект), ро ле ва (іг ро вий про ект), при клад на
(прак ти ко-орі єн то ва ний про ект), ознай ом чо-орі єн то ва на
(орієн то ва ний про ект).

2. За пред мет но-зміс то вою сфе рою – мо ноп ро ект, у рам ках
однієї га лу зі знань; між пред мет ний про ект, на сти ку різ них
галу зей.

3. За ха рак те ром ко ор ди на ції про ек ту – без по се ред ній (жор ст -
кий, гнуч кий); при хо ва ний (який імі тує учас ни ка про ек ту).

4. За ха рак те ром кон так тів (се ред учас ни ків од нієї шко ли, кла су,
міс та, ре гі о ну, дер жа ви, різ них кра їн сві ту).

5. За кіль кіс тю учас ни ків (ін ди ві ду аль ний, пар ний, групо вий, ко -
лек тив ний, ма со вий).

6. За три ва ліс тю (дов го три ва лий, ко рот ко стро ко вий тощо).

Ви хо дя чи з ана лі зу на уко во-ме то дич ної лі те ра ту ри з ме то ди -
ки ви кла дан ня та до сві ду ро бо ти, ми про по ну є мо та ку ти по ло гію
про ек тів із ма те ма ти ки.

ТИПОЛОГІЯ ТВОРЧИХ ПРОЕКТІВ УЧНІВ

Новий зміст освіти передбачає всебічний розвиток особистості, 
її самостійне мислення, уміння працювати над розв’язанням важливих проблем. 

За таких умов увага приділяється ефективності навчальної діяльності учнів, 
яка у значній мірі залежить від використання вчителем сучасних педагогічних технологій.
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ду ють ся нор ми вза є мин: як до ся га ти зго -
ди один з од ним і розв’язу ва ти проб ле ми,
які ви ник ли.

Фа за 3. Про дук тив на ді яль ність
Усі ви рі шу ють по став ле ну за да чу за -

нят тя.
Фа за 4. Ана ліз гри та за нят тя
Уста но вив ши зво рот ний зв’язок із кла -

сом, тре нер ви зна чає сту пінь за сво єн ня
ма те рі а лу, за кріп лює не об хід ні на вич ки.

Фа за 5. За ключ на час ти на
Міс тить у со бі ряд дій, спря мо ва них на

ло гіч не за вер шен ня за нят тя. Оцін ку да ють
і уч ні, і тре нер. Під би ва єть ся під су мок, ро -
бить ся ак цент на по зи тив них мо мен тах ро -
бо ти. Да єть ся до маш нє за вдан ня.

2. Роз по діл ро лей у гру пі
Ви ді лен ня основ них ро лей у гру пі

обов’яз ко ве. Ви бір лі де ра про хо дить під
спря мо ву ю чим впли вом тре не ра. За зви -
чай лі дер по чи нає ви ді ля тись уже на пер -
шо му за нят ті за ви слов лен ня ми, по ве дін -
кою і особ ли во при грі в «па ву тин ку».
По тім ви би ра єть ся по міч ник лі де ра. Йо -
го основ на фун к ція — до по ма га ти в за лу -
чен ні до учас ті всіх без ви нят ку уч нів.
Ви би ра єть ся до по ві дач, який ви сту пає
від іме ні гру пи, на прик лад, при під бит ті
під сум ків за нят тя.

3. Основ ні прин ци пи ро бо ти ве ду чо -
го гру пи

• Актив но спо сте рі га ти за ро бо тою
гру пи, при не об хід нос ті втру ча тись.

• За лу ча ти до ро бо ти гру пи всіх уч нів.
• На об мір ко ву ван ня пи тан ня да ва ти не

мен ше 7 се кунд, але не біль ше 10-ти.
• Ста ви ти тіль ки ті за пи тан ня, що ви ма -

га ють роз гор ну тої від по ві ді, від по ві -
дя ми «так» чи «ні» не об ме жу ва тись.

• Не об хід но по стій но здій с ню ва ти зво -
рот ний зв’язок. На від по ві ді та реп лі -
ки учас ни ків тре нер реагує по дя кою,
пе ре фра зо ву ван ням від по ві ді, кив ка -
ми, по сміш ка ми.

• Мо ва жес тів тре не ра по ви нна з ко -
рис тю впли ва ти на уч нів.

• Тре не ру не при пус ти мо прий ма ти за -
гроз ли ву по зу, ро би ти сер ди те об лич чя.

• Тре нер не по ви нен сто я ти на од но му
міс ці, як і бі га ти ауди то рією. Пе ре су -
ван ня йо го рів но мір ні, по стій ні й по -
вин ні не від во лі ка ти, а до по ма га ти
про ве ден ню за нят тя.

• При не об хід нос ті до дат ко вої під -
трим ки до пус ка єть ся до тик ру ки тре -
не ра до пле ча, по тиск ру ки уч ня.

• Зав ж ди ви раз но й по зи тив но ви ді ля -
ти вда лі «зна хід ки» ді тей, при чо му
оці ню ють ся не уч ні, а їх ні дії.

4. Тех ніч ні прий о ми тре не ра
Ін ст рук ції «як по во ди тись» по вин ні

бу ти до клад ними та зро зу мі лими уч ня м.
• По стій но на влас но му при кла ді по ка -

зу ва ти, як «це» пра виль но ви ко ну ва ти.
• По вто рю ва ти ін струк ції по етап но,

пе ре фра зу ю чи їх.
• Від пра цьо ву ва ти прак тич ні на вич ки

в па рах, ма лень ких гру пах, ін ди ві -
дуально.

• По стій но здій с ню ва ти вер баль ний
зво рот ний зв’язок з уч ня ми.

• Сти му лю ва ти та під три му ва ти ефек -
тив ну по ве дін ку уч нів.

• На за кін чен ня тре нер ще раз по вер -
та єть ся до по чат ку впра ви.

5. Ро льо ва гра (скла да єть ся із трьох
час тин)

Пер ша час ти на. Уста нов лю ють ся ці -
лі та за да чі гри

• Від би ра ють ся доб ро воль ці. У ви пад ку
со ром’яз ли вос ті й від мов лен ня уч нів
до пус ка ють ся ак тив ні дії тре не ра у
ви гля ді ввіч ли вих про хань до кон к -
рет них уч нів.

• Учас ни кам гри роз да єть ся сце на рій,
ви зна ча ють ся ро лі учас ни ків і да єть -
ся ін струк ція про хід гри.

• Ви зна ча єть ся час гри (1–3 хви ли ни).

Дру га час ти на. Управ лін ня грою
• Тре нер стає на де яко му ви да лен ні від

грав ців, так, щоб їх ній діа лог був чут -
ний і ауди то рія за ли ша лась у по лі зо -
ру. У ви пад ку за трим ки грав цям до -
дат ко во да єть ся ко ман да: «По ча ли!»,
при мус ви клю ча єть ся, тіль ки прий о -
ми, що до по ма га ють по ча ти гру.

• В іде аль ній фор мі гра не має по тре би
в ак тив но му управ лін ні, од нак цьо го
не зав ж ди вда єть ся до сяг ти, то му, як
пра ви ло, за сто со ву ють прий о ми на -
від них за пи тань чи від по ві дей.

• Якщо до сяг нен ня кін це вої ме ти гри
за тя гу єть ся, тре нер до по ма гає уч ням-
грав цям створити близь ку до за да ної
те ми си ту а цію.
Тре тя час ти на. Ана ліз гри

• Учас ни кам гри ста вить ся за пи тан ня:
«Що ви від чу ва ли до і пі сля гри?».

• Ауди то рії став лять ся за пи тан ня: «Як

вам спо до ба ла ся гра?», «Хто і що від -
чув під час гри?» (Тре нер пе ре жи ває
за учас ни ків, ду має, чим і як до по мог -
ти, як би він сам від по вів на те чи ін -
ше за пи тан ня).

• По про си ти ви ді ли ти основ ні по зи -
тив ні мо мен ти гри, які особ ли во за -
пам’ята лись, на май бут нє.

• Спи та ти уч нів, які ін ші шля хи про ве -
ден ня ро льо вої гри во ни мог ли б за -
про по ну ва ти.

• За ключ не сло во тре не ра: ще раз на га -
да ти про ці лі гри.

6. Енер ге тич ні впра ви
Енер ге тич ні впра ви не об хід ні для від -

крит тя діть ми влас них пси хо ло гіч них
меж, для по кра щен ня вза є мо дії між усі ма
чле на ми гру пи, під нят тя рів ня їхньої ак -
тив нос ті. Впра ви до зво ля ють по вер ну ти
в по тріб не рус ло хід тре нін гу, ввес ти ін -
шу стра те гію ді яль нос ті. Про во дять ся в
хо ді за нят тя, як пра ви ло, пе ред ро льо вою
грою і по її за вер шен ні. У ви пад ку уста -
нов ки актив ної ді яль нос ті до дру гої час -
ти ни занят тя до пус ка єть ся про ве ден ня
тіль ки од нієї гри.

Однак роз ви ток гру пи мо же бу ти
з ря ду при чин не спо ді ва ним, ска жі мо, у
ста дії ви рі шен ня кон ф лік ту. У цих ви пад -
ках енер ге тич на впра ва мо же бу ти вве -
де на по за пла но во. Да ле ко не ви клю чен -
ня, ко ли до во дить ся по чи на ти тре нінг із
впра ви, це час ті ше бу ває, ко ли гру па
стом ле на по пе ред нім уро ком чи ко рот -
кою перервою. Ряд за нять при пус кає
про ве ден ня вправ, обу мов ле них пси хо -
ло гіч ним ста ном учас ни ків.

7. За ключ на час ти на
Ауди то рії став лять ся та кі за пи тан ня:

• Стис ло роз по віс ти, про що бу ло за -
нят тя.

• Що більш за все за пам’ята лось?
• Хто і які по чут тя від чу ває по за вер -

шен ні за нят тя?
• Що з усьо го по чу то го мо же ста ти

у при го ді в жит ті?
• Від іме ні гру пи ви сту пає до по ві дач.
• Да єть ся до маш нє за вдан ня.

8. Пла ну ван ня за нят тя в ча сі

Фа зи:
• Орі єн ту ван ня — 2–3 хв.
• Уста нов лен ня норм і по до лан ня кон -

ф лік тів — 5 хв (вклю ча ю чи енер ге -
тич ну впра ву).

• Про дук тив на ді яль ність — 15 хв.
• Ана ліз за нят тя — не мен ше 15 хв

(вклю ча ю чи енер ге тич ну впра ву).
• За ключ на час ти на — 5–7 хв.

Да лі бу де.
О. Со ло вов

ПРАКТИКА

До уваги 
тренера

Ніколи не «уходьте» від за -
питань учнів і не засуджуй -
те їх!

Типи проектів із математики:

наукові

прагматичні

дослідницькі

історичні

на доведення

створення наочних моделей

створення математичних моделей
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Ти по ло гія про ек тів уч нів із ма те ма ти ки
Роз гля не мо кож ний із цих ти пів про ек тів за ви зна че ною ха -

рак те рис ти кою, ви хо дя чи із суті про ек т ної тех но ло гії на вчан ня.
На уко вий про ект – це про ект, під по ряд ко ва ний ло гі ці на уко -

во го до слід жен ня й має від по від ну струк ту ру: ви зна чен ня те ми
до слід жен ня, ар гу мен та ція її ак ту аль нос ті, ви зна чен ня пред ме та
й об’єк та, за вдань і ме то дів, ви зна чен ня ме то до ло гії до слід жен ня.

При ви ко нан ні на уко во го про ек ту тре ба звер ну ти ува гу на но -
виз ну до слід жен ня.

Проб лем на сфе ра на уко во го про ек ту: роз ви ток ма те ма ти ки в
су час но му на уко во му прос то рі.

Основ ні на пря ми на уко во го про ек ту: до слід жен ня чи сель них
ме то дів розв’язан ня ма те ма тич них за дач; ана ліз ма те ма тич них
ме то дів до слід жен ня, мо де лю ван ня, про ек ту ван ня; сис те ма ти за -
ція до слід жень у те о рії фун к цій двох і біль ше змін них; роз гляд ме -
то дів об чис лю валь ної ма те ма ти ки; до слід жен ня основ них прин -
ци пів ней ро ма те ма ти ки; по шук но вих під хо дів до розв’язан ня ма -
те ма тич них за дач.

Кін це вий твор чий про дукт: на уко ве до слід жен ня, ре зуль та -
ти яко го офор м ле ні у ви гля ді на уко вої стат ті, до по ві ді на кон фе -
рен ції.

Особ ли вос ті ор га ні за ції на уко во го про ек ту: до три ман ня
плано вос ті на уко во го до слід жен ня; сти му лю ван ня са мо стій ної
ро боти з лі те ра ту рою; на дан ня ін фор ма цій но го за без пе чен ня ви -
конан ня про ек ту; ство рен ня на уко во го то ва рис т ва уч нів шко ли
(кла су).

При кла ди тем про ек тів: «Те о рія ап рок си ма ції фун к ції».
Праг ма тич ний про ект – це про ект, у яко му ре зуль тат ді яль -

нос ті учас ни ків чіт ко ви зна че ний із са мо го по чат ку, він зо рі єн то -
ва ний на со ці аль ні ін те ре си учас ни ків.

Проб лем на сфе ра праг ма тич но го про ек ту: ви ко ри стан ня
мате ма тич них знань у жит тє вих си ту а ці ях.

Основ ні на пря ми праг ма тич но го про ек ту: бан ківсь ка ді яль -
ність; тех но ло гії ви го тов лен ня про дук тів хар чу ван ня; ре мон т но-
бу ді вель ні ро бо ти; до маш нє гос по дар ст во; еко ло гіч на ді яль ність;
ма те ма ти ка та світ про фе сій.

Кін це вий твор чий про дукт: звіт в еко ло гіч ну служ бу, до -
повідь на кон фе рен ції з пи тань кре ди ту ван ня, кни га ре цеп тів,
про ек т на до ку мен та ція з ре мон т но-бу ді вель них ро біт, кош то рис
то що.

Особ ли вос ті ор га ні за ції праг ма тич но го про ек ту: уч ні до слід -
жу ють перш за все жит тє ві проб ле ми, які ма ють со ці аль не, сус -
піль не, осо бис те зна чен ня; за лу чен ня уч нів до ана лі зу різ них

сфер ді яль нос ті лю ди ни, де ви ко рис то ву ють ся знан ня з ма те -
мати ки; ма те ма тич ні по нят тя роз гля да ють ся з точ ки зо ру їх ви ко -
ри стан ня в жит ті; про ве ден ня ана лі зу про фе сій, де по тріб ні ма те -
ма тич ні знан ня; про ве ден ня еко но міч них роз ра хун ків для рі шен -
ня за вдань про ек ту.

При кла ди тем про ек тів: «Гро шо ві вкла ди», «Ве ли ке бу дів -
ницт во», «Ку лі нар на кни га».

До слід ниць кий про ект – це про ект, у яко му ор га ні зу єть ся са -
мо стій на по шу ко во-до слід ниць ка ді яль ність уч нів. Ме та про ек -
ту – до слід жен ня від тво рен ня знань про фун к ції, їх влас ти вос ті в
різ них на вчаль них пред ме тах.

Проб лем на сфе ра до слід ниць ко го про ек ту: роз ді ли ма те ма -
тич но го ана лі зу, ал геб ри та гео мет рії, де до слід жен ня є основ ним
ком по нен том роз вит ку ма те ма тич ної ком пе тен т нос ті уч нів.

Основ ні на пря ми до слід ниць ко го про ек ту: по нят тя фун к цій
та їх ви ди; озна ки рів нос ті три кут ни ків; гео мет рич ні по бу до ви;
рів нян ня та не рів нос ті; ку ти на пло щи ні; де кар то ві ко ор ди на ти та
век то ри на пло щи ні; пер віс на й ін тег рал.

Кін це вий твор чий про дукт: що ден ник ма те ма ти ка-до слід ни -
ка, під руч ник, збір ник за дач із ма те ма ти ки, до по відь.

Особ ли вос ті ор га ні за ції до слід ниць ко го про ек ту:
1. Ство рен ня проб лем ної си ту а ції.
2. Учні зби ра ють ін фор ма цію, пов’яза ну з об’єк том до слід -

жен ня. Ця ро бо та до зво ляє ви зна чи ти ме жі знань уч нів
у цій га лу зі. Пе ред уч нем-до слід ни ком по ста ють та кі за -
вдан ня:
• знай ти та опи са ти знай о мі да ні про об’єкт до слід жен ня;
• знай ти та про ана лі зу ва ти не ві до мі да ні;
• знай ти та за пи са ти но ві знан ня.

3. Ство рен ня про це су по шу ку від сут ніх да них по вин но спри я ти
зба га чен ню до слід ниць ко го до сві ду, до сві ду екс пе ри мен ту -
ван ня та осо бис тих від крит тів.

4. Дії уч нів і вчи те ля ма ють пев ну по слі дов ність (табл. 1).

До слід ниць кий про ект
При кла ди тем про ек тів: «Світ фун к цій», «Си мет рія», «Су ма

ку тів три кут ни ка», «Ку ти, утво ре ні в ре зуль та ті пе ре ти ну двох
пря мих січ ною».

Більш де таль но роз гля не мо до слід ниць кий про ект «Су ма ку -
тів три кут ни ка» (табл. 2, 3, 4).

МАЙСТЕРНЯ

№ з/п Стадії проекту Діяльність учнів Діяльність учителя

1 Постановка проблеми. 
Планування

Формулюють проблему, мету. 
Від усвідомлення проблеми 
внаслідок пізнавального конфлікту 
учні переходять до збирання та аналізу даних

Допомагає учням визначити мету проекту.
Стимулює розробку плану

2 Дослідження Робота з інформацією. 
Досліджують проблему. 
Аналіз, синтез ідей. 

Консультує

3 Висування гіпотези, ідей Припускають шляхи вирішення проблеми.
Аргументують, наводять докази

Стимулює процес дослідницького пошуку

4 Виконання й оформлення Виконують дослідження. 
Працюють над проектом. 
Оформлення

Консультує

5 Оцінка результатів Самооцінка. Самоаналіз Спрямовує процес аналізу результатів

6 Захист проекту Захищають проект. 
Приймають участь у колективному оцінюванні
результатів проекту

Приймає участь у колективному аналізі 
та оцінюванні результатів проекту

Таб ли ця 1

Тема. Зміст занять Діяльність учителя Діяльність учнів
Матеріальне забезпечення

Дидактичні Наочні

Запуск проекту: 
Проблема: «Чому дорівнює
сума кутів трикутника?»
• постановка проблеми;
• формулювання задач
проекту; 
• варіанти вирішення
проблеми;
• виконання завдань

• проводить вхідну
діагностику;
• допомагає сформулювати
проблему;
• допомагає знайти шляхи
вирішення;
• організує виконання;
• спрямовує роботу учнів

• приймають участь
в обговоренні проблеми;
• формулюють задачі;
• пошук додаткової
інформації;
• визначають напрями
роботи;
• виконують поставлені
завдання;
• аналізують результат

Спеціальний бланк,
розроблений учнями 
для вводу й аналізу даних,
картки

Моделі трикутників 
різних типів

Таб ли ця 2
Пла ну ван ня про ек ту «Су ма ку тів три кут ни ка»

Таблиця 3
Чому дорівнює сума кутів трикутника?

____________________________________________________
* На вес ти при клад, ко ли у три кут ни ку два пря мі ку ти, один гос т рий?

А=
В =
С =

Знай діть су му ку тів      А + В + С =
Який мож на зро би ти ви сно вок?
____________________________________________________
* Чо му до рів нює один із ку тів три кут ни ка, як що при пус ти ти,

що два ін ші йо го ку ти пря мі?
А = 90°
В = 90°
С = ?

Запи тан ня для ви снов ку: яки ми мо жуть бу ти ку ти три кут ни ка?
____________________________________________________
Учням про по ну єть ся са мо стій но склас ти за да чі на зна ход жен -

ня не ві до мих ку тів три кут ни ка, ви ко рис то ву ю чи різ ні ти пи три -
кут ни ків (різ но бічний, рів но бед ре ний, рів но сто рон ній), як що ві -
до мі або окре мі еле мен ти, або де які ку ти.

Під час скла дан ня й розв’язу ван ня за дач уч ні по вин ні:
• за зна чи ти тип три кут ни ка;
• зна хо ди ти, по зна ча ти рів ні ку ти й об ґ рун то ву ва ти рів ність;
• за пи са ти від по відь.

Таб ли ця 4

Яки ми мо жуть бу ти ку ти три кут ни ка?

* На вес ти при клад, ко ли у три кут ни ку два ту пих ку ти:
А=
В =
С =

Знай діть су му ку тів      А + В + С =
Який мож на зро би ти ви сно вок?
____________________________________________________

* На вес ти при клад, ко ли у три кут ни ку ту пий, пря мий та гос т -
рий ку ти:

А=
В =
С =

Знай діть су му ку тів      А + В + С =

Який мож на зро би ти ви сно вок?

Кути
Рисунок трикутника 

1 2 3
Сума кутів 
трикутника

Висновки:

Да но: � АВС
А = 40°
C = 60°

Знай ти не ві до мий кут.
Рі шен ня.

Від по відь:

Да но: � АВС
АВ = ВС = АС
Знай ти не ві до мі ку ти три кут ни ка.

Рі шен ня.

Від по відь:

Да но: � АВС
АВ = ВС

А = 50°
Знай ти не ві до мі ку ти три кут ни ка.

Рі шен ня.

Від по відь:

А

В

С

А

В

С

А

В

С
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М
і сія вчи те ля скла да єть ся в со ці о куль тур но му від -
тво рен ні особ ли вої со ці аль но-пе да го гіч ної сфе ри
сус піль ст ва. При цьо му він ви ко нує фун к ції ре алі -
за ції со ці аль ної спад щи ни, со ці аль ної адап та ції та
ре гу лю ван ня про це сів ста нов лен ня й роз вит ку сус -

піль ст ва. Це пер ший, гло баль ний рі вень проб ле ми.
Ці ви мо ги до пе да го гіч но го спів то ва рис т ва з не ми ну чіс тю тяг -

нуть за со бою ре фор му ван ня всієї освіт ньої сис те ми, але в пер шу
чер гу во ни за ми ка ють ся на осо бис тос ті пе да го га, від яко го по трі -
бен ви со кий рі вень про фе сі о на ліз му. Адже кон к рет но го уч ня ви -
хо вує кон к рет ний учи тель, а ви хо дить, якість знань кож но го уч ня
бу де за ле жа ти від якос ті про фе сій ної під го тов ле нос ті та май с тер -
нос ті кож но го вчи те ля. Учи тель за ли ша єть ся основ ним суб’єк том,
по кли ка ним ви рі шу ва ти за да чі роз вит ку освіти. Це дру гий, осо -
бис тіс ний рі вень проб ле ми. При цьо му від нов лен ня сис те ми під -
ви щен ня ква лі фі ка ції пе да го гіч них пра ців ни ків по вин но спи ра -
тись на ін ди ві ду аль ні за пи ти роз вит ку осо бис тос ті кон к рет но го
вчи те ля, її ак ме о ло гіч ні ас пек ти, бу ти зо рі єн то ва ним на пер с пек -
тив ні по тре би пе да го га.

Ра зом із тим ана ліз до сві ду ре фор му ван ня сис те ми під ви -
щен ня ква лі фі ка ції і но ві за да чі, що по ста ють пе ред нею, да ють
під ста ви для вне сен ня іс тот них ко рек тив у стра те гію та так ти ку
її роз вит ку, то му що во на за ли ша єть ся не до стат ньо кон ку рен -
тоз дат ною, не за без пе чує мо біль ність про грам під го тов ки, різ -
но рів не вість за пи тів і мож ли вос тей учи те лів. Спо сте рі га єть ся

загос т рен ня та ких про ти річ між:
• зрос та ю чи ми ви мо га ми до рів ня про фе сій ної ді яль нос ті пе да -

го га й не го тов ніс тю вчи те ля до ство рен ня пе да го гіч но го про -
сто ру, що за без пе чує ре алі за цію ін ди ві ду аль них на вчаль них
про грам, фор му ван ня со ці аль них ком пе тен т нос тей;

• об ра зом про фе сій ної ді яль нос ті, що за твер див ся, пе да го га з
твор чою спря мо ва ніс тю пе да го гіч но го мис лен ня та сфор мо -
ва ною мо дел лю про фе сій ної осві ти, зо рі єн то ва ної пе ре важ но
на тра ди цій ну «знан нє ву» па ра диг му пе да го гіч ної ді яль нос ті;

• не об хід ніс тю мо біль но ре агу ва ти на без упин но мін ли ві ви мо -
ги до роз вит ку суб’єк тів освіт ньо го про це су й ха рак те ром
сфор мо ва ної сис те ми під го тов ки пе да го га;

• со ці аль ним за мов лен ням на ви со ко ком пе тен т но го фа хів ця та
від сут ніс тю роз роб ле них ме ха ніз мів у по до лан ні та ких не га -
тив них явищ, як ран ні пе да го гіч ні кри зи, пе да го гіч не ви сна -
жен ня, упо віль нен ня та при пи нен ня про фе сій но го рос ту пе -
да го га.

Не об хід ність рі шен ня цих про ти річ і ви кли ка ла по тре бу в роз -
роб ці пи тань, пов’яза них із роз гля дом ста нов лен ня про фе сій ної
пе да го гіч ної ді яль нос ті. Для рі шен ня за да чі ста нов лен ня ви со ко -
про фе сій ної пе да го гіч ної ді яль нос ті, ре алі зо ва ної в ін ди ві ду аль -
но му сти лі вчи те ля, нам по тріб на ба га то рів не ва сис те ма ви пе ред -
жаль но го під ви щен ня пе да го гіч ної май с тер нос ті, яка б ура хо -
вува ла умо ви на вчаль но го за кла ду, спи ра ла ся б на мож ли вос ті,

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ 
ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Істо рич ний про ект – це про ект, спря мо ва ний на ви вчен ня
окре мих пи тань іс то рич но го роз вит ку ма те ма ти ки.

Проб лем на сфе ра іс то рич но го про ек ту: іс то рич ний роз ви ток
ма те ма ти ки.

Основ ні на пря ми про ек ту: на уко ві пра ці ма те ма ти ків ми ну -
ло го та їх вне сок у роз ви ток ма те ма ти ки; на ча ла ма те ма тич ної на -
уки; не фор маль на ма те ма ти ка; ви ник нен ня на уки про чис ла; по -
ход жен ня ма те ма тич них по нять.

Кін це вий твор чий про дукт: те ат ра лі за ція іс то рич них по дій,
до по відь на кон фе рен ці ях, зві ти, на уко ва стат тя з іс то рії ма те ма -
ти ки, по сіб ник з іс то рії ма те ма ти ки.

Особ ли вос ті ор га ні за ції про ек ту:
1. Ре зуль та ти до слід ниць кої ро бо ти уч ні офор м лю ють у ви гля ді

таб ли ці.
Роз гля не мо при клад за пов нен ня таб ли ці про ек ту «Пись мо ва

ну ме ра ція та спо со би ліч би в різ них на ро дів» (табл. 5).
Таб ли ця 5

2. Ви ко ри стан ня іс то рич но го що ден ни ка.
3. Про ве ден ня на уко вої кон фе рен ції ма те ма ти ків різ них епох.

Учень за пов нює ан кет ні да ні про вче но го, яко го бу де пред -
став ля ти (табл. 6).

Таб ли ця 6

4. Ро бо та уч нів з іс то рич ною лі те ра ту рою.
5. Ви ко ри стан ня ме то ду «круг лий стіл».

При кла ди тем про ек ту: «Древ ньо г рець кий ма те ма тик Ді -
офант», «Пись мо ва ну ме ра ція та спо со би ліч би в різ них на ро дів»,
«Архі ме до ва сис те ма ну ме ра ції», «Шко ла Пі фа го ра», «Істо рія від -
крит тя ком п лек с них чи сел».

Про ект на до ве ден ня – це про ект, ме та яко го – ор га ні за ція
ді яль нос ті уч нів са мо стій но здій с ню ва ти по шук до ве ден ня.

Проб лем на сфе ра про ек ту на до ве ден ня: те о ре ми та за да чі на
до ве ден ня, твер д жен ня.

Основ ні на пря ми про ек ту: те о ре ми та за да чі на до ве ден ня із
пла ні мет рії; те о ре ми та за да чі на до ве ден ня зі сте рео мет рії; за да -
чі на до ве ден ня з кур су ал геб ри.

Кін це вий твор чий про дукт: тек с то вий звіт про ви ко на ну
робо ту.

Особ ли вос ті ор га ні за ції про ек ту
Учні пі сля ви зна чен ня об’єк та про ек ту за лу ча ють ся до по шу -

ку йо го до ве ден ня.
На пер шо му ета пі про ек т ної ді яль нос ті, по шу ко во-до слід -

ниць ко му, не об хід но про вес ти під го тов чу ро бо ту (табл. 7).
Таб ли ця 7

Учи тель по ви нен ство ри ти на пер шо му ета пі про ек т ної ді яль -
нос ті уч нів умо ви для плід но го по шу ку всіх ком по нен тів на до ве -
ден ня, ви ко рис то ву ю чи ін тер ак тив ні ме то ди на вчан ня.

На дру го му ета пі про ек т ної ді яль нос ті, опе ра цій но-ді яль ніс -
но му, уч ні ін ди ві ду аль но або у гру пах, за сто со ву ю чи еле мен ти ло -
гі ки й ма те ма тич ної сим во лі ки, шу ка ють шля хи до ве ден ня.

На тре тьо му ета пі про ек т ної ді яль нос ті, ре флек сив но-оці ню -
валь но му, уч ні оці ню ють про ве де ну ро бо ту, пе ре ві ря ють от ри ма -
ні да ні, пре зен ту ють до ве ден ня те о ре ми або за да чі.

При кла ди тем про ек ту: «Су ма су між них ку тів», «Рів ність вер -
ти каль них ку тів».

Про ект ство рен ня ма те ма тич них мо де лей – ре зуль та том
про ек ту є ство рен ня ком п лек су ма те ма тич них за леж нос тей і зна -
ко вих ло гіч них ви ра зів, що від об ра жа ють іс тот ні ха рак те рис ти ки
яви ща, яке ви вча єть ся.

Проб лем на сфе ра про ек ту: за ко но мір нос ті явищ, про це сів,
які ви вча ють фі зи ка, хі мія, еко но мі ка, біо ло гія то що.

Основ ні на пря ми про ек ту: дес к рип тив ні мо де лі; оп ти мі за цій -
ні мо де лі; ба га ток ри те рі аль ні мо де лі; іг ро ві мо де лі; імі та цій ні мо -
де лі.

Кін це вий твор чий про дукт: ство ре на ма те ма тич на мо дель,
під го тов ле на для пуб ліч ної де мон ст ра ції.

Особ ли вос ті ор га ні за ції на уко во го про ек ту: 1) по ста нов ка
завдан ня; 2) де ком по зи ція сис те ми; 3) мо де лю ван ня еле мен тів;
4) мо де лю ван ня під сис тем; 5) роз роб ка за галь но го мо де лю ю чо го
ал го рит му; 6) ви про бу ван ня мо де лі сис те ми.

При кла ди тем про ек тів: ал геб ра їч ні сис те ми, ди фе рен ці аль ні
рів нян ня.

Про ект ство рен ня на оч них мо де лей – ре зуль та том є ство -
рен ня та кої мо де лі, яка здат на за мі ща ти об’єкт до слід жен ня, для
на дан ня но вої ін фор ма ції про цей об’єкт.

Проб лем на сфе ра про ек ту: ство рен ня на оч но го ма те рі а лу для
по яс нен ня ма те ма тич них по нять, при род них явищ то що.

Основ ні на пря ми про ек ту: від бит тя зміс ту ма те рі а лу з ал геб -
ри, гео мет рії; ви вчен ня фі зич них за ко нів; до слід жен ня при род -
них явищ; про це си, пов’яза ні з ді яль ніс тю лю ди ни.

Кін це вий твор чий про дукт: ство ре на на оч на мо дель у ви гля ді
по сіб ни ків, са мо роб них при ла дів, ма люн ків, на оч но го при лад дя з
по даль шою пре зен та цією.

Особ ли вос ті ор га ні за ції про ек ту: ство рен ня по стій но ді ючої
ви став ки, що дає мож ли вість ознай о ми ти ся з твор чи ми до сяг нен -
ня ми од но клас ни ків.

При кла ди тем про ек тів: «Си мет рія у при ро ді», «Си мет рія в
тех ні ці», «Пер пен ди ку ляр ність пря мих і пло щин», «Багатог ран -
ни ки», «Ті ла обер тан ня» то що.

В. Пе ла гей чен ко

МАЙСТЕРНЯ

Як основний фактор відновлення системи освіти сьогодні виступає особистість учителя. 
Високої якості освітніх послуг можна досягти тільки за наявності висококласних педагогів, 

які постійно вдосконалюють свою майстерність, мобільно реагують на зміни, 
що відбуваються в освітньому просторі.

№ з/п Проблемне питання Результат пошуку

1 Яка була система числення 
давніх єгиптян?

2 В яких народів зустрічається 
п’ятіркова система числення?

3 Яка слов’янська алфавітна нумерація
використовувалась у Київській Русі?

________________________________________________________________
Пріз ви ще та ім’я вче но го

1. Рік і міс це на род жен ня 

2. Міс це про жи ван ня 

3. Над чим пра цює 

4. Які зро бив від крит тя 

5. На уко ві пра ці 

6. 

№ з/п Зміст діяльності учня Звіт

1 Виділити те, що дано в умові, й указати, 
що треба довести

2 Ввести всі потрібні позначення

3 Знайти ознаки, потрібні для доведення

Да но: � АВС
АВ = ВС

В = 70°
Знай ти не ві до мі ку ти три кут ни ка.

Рі шен ня.

Від по відь:

Да но: � АВС
А : В : С = 2 : 3 : 1

Знай ти ку ти три кут ни ка.

Рі шен ня.

Від по відь:

А

В

С

А

В

С
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рис т ва й під три му ва тись (при най м ні) по -
ло ви ною з них. Во ни по кли ка ні від кри ва ти
но ві мож ли вос ті для кож но го уч ня та спів -
ро біт ни ка. Ін но ва ці я ми тре ба на ди ха ти, а
не пригні чува ти, жод на най прек рас ні ша,
але за по зи че на ідея не мо же ство ри ти са -
мо бут ню шко лу. Екс пе ри мент вар то ор га -
ні зо ву ва ти в ак ту аль них прос то рах жит тє -
ви зна чен ня, за про по но ва на «план ка» екс -
пе ри мен ту по вин на тро хи пе ре ви щу ва ти
рі вень на яв них про фе сій них мож ли вос тей
та ам бі цій ко лек ти ву. Ін но ва ції в осві ті –
це не ме то дич ні «ін’єк ції», а ор га ні за ція
ма со вої спів твор чос ті за ра ди по кра щен ня
якос ті жит тя у шко лі й на вко ло неї.

Шля хи ре алі за ції. У су час но го вчи те -
ля, який пра цює у від да лен ні від на уки та
куль ту ри, є різ ні шля хи та фор ми до сяг -
нен ня ме ти – фор му ван ня ін ди ві ду аль -
но го сти лю пе да го гіч ної ді яль нос ті. Це:

• са мо ос ві та, че рез ін ди ві ду аль ні твор чі
пла ни, кон курс пе да го гіч них іні ці а тив,
участь у ро бо ті май ст ер-кла сів, фес ти -
ва лі пе да го гіч них ідей, у ста жу ван нях,
пе да го гіч них май с те рнях, Шко лі пе да -
го га-екс пе ри мен та то ра, до слід но-екс -
пе ри мен таль ній ро бо ті;

• ро бо та у проб лем ній гру пі, участь у ро -
бо ті пе да го гіч них спі лок, та ких як ме -
то дич ні об’єд нан ня, ка фед ри, фо ру ми,
дис пу ти, «круг лі сто ли», дні від кри тих
две рей, твор чі ла бо ра то рії, проб лем ні
гру пи,

• тра ди цій на сис те ма без пе рер в ної осві -
ти че рез кур со ву пе ре під го тов ку.

Кож ний із цих шля хів має дос то їн ст ва й
не до лі ки. Для са мо ос ві ти ха рак тер ний ці -
лий ряд особ ли вос тей. Це й усві дом ле на по -
ста нов ка гу ма ніс тич них ці лей, і ан т ро по ло -
гіч на орі єн то ва ність — ак цен ту ван ня ува ги
на роз вит ку са мо го се бе, і ці ліс ність і про ду -
ма ність усіх ком по нен тів са мо роз вит ку, і,
на реш ті, ви со кі мо раль ні орі єн ти ри та при -
ро до від по від ні, не на силь ницькі ме то ди са -
мо ос ві ти. При цьо му про фе сій ну май с тер -
ність учи те ля скла да ють та кі ком по нен ти,
що ма ють ха рак тер ан т ро по цен т рич них:

• по треб ніс но-мо ти ва цій на сфе ра осо -
бис тос ті пе да го га як ін тег раль на
якість, що ха рак те ри зу єть ся су куп ніс -
тю со ці аль них уста но вок, цін ніс них
орі єн та цій, ін те ре сів;

• опе ра цій но-тех ніч на сфе ра осо бис тос -
ті як ін тег раль на якість, що ха рак те ри -
зу єть ся су куп ніс тю за галь них і спе ці -
аль них знань, умінь і на ви чок;

• са мо піз нан ня осо бис тос ті.
В осно ві сис те ми під ви щен ня ква лі фі -

ка ції пе да го гів – на вчан ня основ ним тех -
но ло гі ям і тех ні кам про фе сій ної ді яль нос ті.
Роз роб ле на на ко пи чу валь на сис те ма під -
ви щен ня ква лі фі ка ції осві ти – більш роз -
роб ле на та якіс на. Во на ви зна чає ви яв лен -
ня про фе сій них усклад нень і ре алі за цію
осо бис тіс но зо рі єн то ва но го прин ци пу в за -

до во лен ні за пи тів у під ви щен ні ква лі фі ка -
ції пе да го гів, основ ні ці лі, пра ви ла по бу до -
ви, по ря док здій с нен ня ін ди ві ду аль но го
освіт ньо го мар ш ру ту (освіт ньої про гра ми)
під ви щен ня ква лі фі ка ції пе да го гів, уста -
нов лює сис те му й по ря док вза є мо дії уста -
нов до дат ко вої про фе сій ної пе да го гіч ної
осві ти, ке рів ни ків освіт ніх уста нов і са мих
пе да го гів у ор га ні за ції освіт ньо го про це су.
На ко пи чу валь на сис те ма під ви щен ня ква -
лі фі ка ції вво дить ся з ме тою ство рен ня
умов для ре алі за ції пе да го гом мож ли вос -
тей без пе рер в ної осві ти, до зво ляє са мо -
стій но кон ст ру ю ва ти освіт ній мар ш рут з
ура ху ван ням сво їх про фе сій них по треб,
проб лем і ви би ра ти най більш прий нят ні
для се бе стро ки йо го ре алі за ції. Да на фор -
ма під ви щен ня ква лі фі ка ції ре ко мен до ва -
на пе да го гіч ним пра ців ни кам, які ма ють
до свід під ви щен ня ква лі фі ка ції за тра ди -
цій ною фор мою, і не су пе ре чить сфор мо -
ва ній сис те мі під ви щен ня ква лі фі ка ції. Во -
на за сно ва на на ство рен ні для кож но го пе -
да го га освіт ньої про гра ми, що ви яв ляє ін -
ди ві ду аль ний освіт ній мар ш рут пе да го гіч -
но го пра ців ни ка.

Но ва струк ту ра кур сів під ви щен ня
ква лі фі ка ції дає мо гут ній ім пульс до роз -
вит ку й ме то дич ної служ би лі цею. Во на
ви зна чає рів ні ор га ні за цій ної ді яль нос ті,
об’єд нує всі за ці кав ле ні струк ту ри, служ -
би, усіх суб’єк тів освіт ньо го про це су (ін -
сти тут під ви щен ня ква лі фі ка ції, рай он ний
ме то дич ний ка бі нет, пе да го гіч ний ко лек -
тив і пе да го гіч но го пра ців ни ка). Ме ха ніз -
мом ре алі за ції на ко пи чу валь ної сис те ми
осві ти ви сту пає мо дуль на освіт ня про гра -
ма. Зміст мо ду лів мо же ко рек ту ва тись у
за леж нос ті від по треб. Орга ні за цій ні та
зміс тов ні фун к ції з ре алі за ції цьо го бло ку
за кріп лю ють ся. При цьо му освіт ня про -

гра ма роз гля да єть ся як су куп ність мо дуль -
них про грам, ви бра них пе да го гом у ло гі ці
по зна че но го на пря му під ви щен ня ква лі фі -
ка ції, з ука зів кою кон к рет них стро ків їх
осво єн ня й освіт ніх уста нов до дат ко вої
про фе сій ної пе да го гіч ної осві ти, що ре алі -
зу ють да ні про гра ми.

У ва рі а тив ній час ти ні пе да го гіч ним
пра ців ни кам за про по но ва но: удос ко на -
лен ня пе да го гіч ної май с тер нос ті, удос ко -
на лен ня про фе сій ної ком пе тен т нос ті, про -
фе сій но-зна чу щі якос ті вчи те ля, по зи тив -
ний імідж пе да го га.

Однак є й не до лі ки. Так, са мо ос ві тою
мо же ефек тив но зай ма тись тіль ки пе да гог,
який ре флек сує свою пе да го гіч ну ді яль -
ність з по зи цій со ці аль них, за галь но людсь -
ких зміс тів.

Тра ди цій на сис те ма без пе рер в ної осві -
ти че рез кур со ву пе ре під го тов ку не до ско -
на ла, то му що від сут ні ре аль ні, роз роб ле ні
на ло каль но му рів ні (рів ні освіт ньої уста -
но ви та рай он но го ме то дич но го ка бі не ту)
ме ха ніз ми ре алі за ції ін ди ві ду аль них за -
мов лень пе да го гів. При ро бо ті у гру пі та -
кож є без умов ні труд но щі, які ко лек ти ву
тре ба прой ти, ви ро би ти ін ше став лен ня до
на вчан ня та сфор му ва ти ін шу пси хо ло гіч -
ну уста нов ку, тре ба вчас но управ ля ти ти -
ми про це са ми, що мо жуть ви ник ну ти при
ор га ні за ції на вчан ня ве ли ки ми гру па ми.
На прик лад, роз біж ність ін те ре сів учас ни -
ків кон к рет но го се мі на ру, ви кла да чі спіл -
ку ють ся тіль ки зі сво ї ми ко ле га ми, яких
дав но й доб ре зна ють, а, от же, об мін ін -
фор ма цією про якусь проб ле му мо же не
від бу тись че рез сте рео тип не сприй нят тя
пев них чле нів ко лек ти ву, від пра цьо ву ван -
ня єди них під хо дів до ре зуль та тів на вчан -
ня ви кла да чів мо же ви кли ка ти не га тив ний
стан в окре мих пе да го гів.
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здат нос ті й особ ли вос ті кож но го пе да го га.
Ство рен ня та кої сис те ми ви кли кає і змі ни
в ор га ні за ції му ні ци паль ної ме то дич ної
служ би, що ста не, з од но го бо ку, більш ін -
ди ві ду а лі зо ва ною та прак ти ко-орі єн то ва -
ною, а з ін шо го – бу де спря мо ва на на рі -
шен ня проб лем мо дер ні за ції сис те ми осві -
ти в ці ло му.

Да ний під хід є ін но ва цією для всієї ро -
сійсь кої осві ти, а зна чить, і для кож ної ме то -
дич ної струк ту ри окре мо. Хо ті ло ся б, щоб
кож ний пе да гог по зи тив но оці нив на сам пе -
ред свої осо бис тіс ні особ ли вос ті й мож ли -
вос ті та зай няв свою ні шу в за галь но му ін -
но ва цій но му про це сі. При цьо му но во вве -
ден ня не мож на прос то при ду ма ти та впро -
ва ди ти чи за по зи чи ти з ін шої сис те ми. Наш
екс пе ри мент має ло каль ний ха рак тер, але
та кий нор маль ний і ро зум ний шлях апро ба -
ції но вих ідей і рі шень. Най більш ефек тив ні
освіт ні мо де лі ста нуть «точ ка ми рос ту»,
«міс т ка ми» до май бут ньої шко ли.

Однак на сьо год ні від сут ні:
• ме ха ніз ми са мо вдос ко на лен ня для

забез пе чен ня осо бис тіс но го рос ту
вчите ля;

• ви пе ред жен ня у фор му ван ні пе да го -
гіч ної тех ні ки;

• ре аль ні ре флек сив ні прос то ри для пе -
да го га;

• учи тель не во ло діє тех но ло гі я ми ство -
рен ня пе да го гіч но го прос то ру, що за -
без пе чує ре алі за цію ін ди ві ду аль них
на вчаль них про грам і про ек т ної ді яль -
нос ті, со ці аль них ком пе тен цій;

• пе да го гіч ні спілки, що вмі ють пра цю -
ва ти у про ек т но му ре жи мі;

• не до стат ньо ви ко рис то ву ють ся тех но ло  -
гії ви бу до ву ван ня па ри тет них від но син;

• учи тель слаб ко во ло діє ме ха ніз ма ми
екс пе ри мен таль ної апро ба ції;

• пси хо ло гіч ний і пе да го гіч ний мо ні то -
ринг фор му ван ня ін ди ві ду аль но го сти -
лю пе да го гіч ної ді яль нос ті.

Гі по те за: ство рен ня на ко пи чу валь ної
сис те ми без пе рер в но го під ви щен ня ква лі -
фі ка ції кад рів при зве де до фор му ван ня но -
вої пер со ні фі ко ва ної куль ту ри про фе сій -
ної пе да го гіч ної ді яль нос ті, ре алі зо ва ної
че рез ін ди ві ду аль ний стиль кож но го пе да -
го га, що при зве де до:

• під ви щен ня ін те ре су до здій с нен ня ін -
но ва цій ної ді яль нос ті (вклю чен ня до -
сяг нень пе да го гі ки та тех но ло гії у свою
по всяк ден ну прак ти ку);

• рос ту ком пе тен т нос ті (яс но го уяв лен -
ня про сис те му но вих пе да го гіч них
тех но ло гій, що бу дуть уво ди тись в
освіт ній про цес, і ро зу мін ня то го, як це
тре ба зро би ти);

• рос ту рів ня про фе сій них на ви чок і
вмінь для но во вве день;

• на яв нос ті ці лей та ор га ні за цій но-освіт -
ніх за со бів, що за без пе чу ють до сяг -
нен ня по став ле них ці лей;

• на яв нос ті пла ну та про гра ми вве день і
ре алі за ції но вих ін фор ма цій них тех но -
ло гій або їх еле мен тів у пе да го гіч ну ді -
яль ність учи те ля;

• фор му ван ня ком по нен тів ін ди ві ду аль -
но го сти лю пе да го гіч ної ді яль нос ті;

• до стат ньо го рів ня са мо ре гу ля ції, са мо -
ор га ні за ції;

• на яв нос ті мо ти ва ції й ово ло дін ня
ефек тив ною са мо ді аг нос ти кою;

• ство рен ня сис те  ми по зи тив но го
управ лін ня, що до зво лить узгод жу ва ти
ці лі й за да чі в ко лек ти ві;

• по яви но вої куль ту ри управ лін ня з
пер со ні фі ко ва ною від по ві даль ніс тю за
ре зуль та ти своєї пра ці;

• по яви в ке рів ни ків лі цею ре зер ву для
твор чої ро бо ти.

Основ ні прин ци пи ре алі за ції про -
грами:

• узгож де ність, спіль не об го во рен ня
кон к рет них за дач, спо со бів їх рі шен ня;

• вза є мо роз ви ток (роз ви ток осо бис тос ті
ди ти ни й до рос ло го — пе да го га);

• «ви ро щу ван ня» (ство рен ня умов для
по сту по во го роз ши рен ня сві до мос ті,
по кро ко во го роз вит ку осо бис тос ті
вчи те ля);

• са мо роз ви ток (ство рен ня умов для по -
яви в усіх пе да го гів уста нов ки на усві -
дом лен ня цін нос ті та зна чу щос ті ін ди -
ві ду аль но го роз вит ку кож но го);

• ре флек сив ність (про ве ден ня ана лі зу й
ко рек ції ді яль нос ті, спо со бів мис лен ня
та вза є мо дії ко лек ти ву);

• доб ро зич ли вість (опо ра на ін ди ві ду аль -
ність, уні каль ність та особ ли вість осо -
бис тос ті вчи те ля);

• ство рен ня кор по ра тив ної ат мо сфе ри
на вчан ня, вза єм ної до ві ри та по ва ги,
спів ро біт ниц т ва ді тей і до рос лих (до -
рос лі не тіль ки тран с лю ють зраз ки
спіл ку ван ня, мис лен ня, ор га ні за ції ді -
яль нос ті, а й жи вуть за ци ми зраз ка ми);

• са мо ви зна чен ня (усві дом лен ня се бе як
уні каль ної й особ ли вої осо бис тос ті,
усві дом лен ня сво їх мож ли вос тей у до -
сяг нен ні си ту а ції успі ху у спра ві, дії чи
ді яль нос ті);

• єди не кон цеп ту аль не по ле (прі о ри тет -
нос ті кон ст рук тив но-ді яль ніс них
форм осві ти пе да го гів);

• пси хо ло гіч на під трим ка (до по мо га у
ви зна чен ні осо бис тіс них якос тей).

Для ре алі за ції цих прин ци пів роз ро би -
ли та ста ли орі єн ту ва тись у по даль шо му на
модель пе да го га як на учас ни ка освіт ньої
вза є мо дії. Мо дель опи сує ін тег ра тив ні по -
каз ни ки ді яль нос ті пе да го га, а та кож ви ді -
ляє ряд про фе сій но-осо бис тіс них якос тей
у ви гля ді ко дек су чес ті пе да го га. Мо дель
як основ ні ви ді ляє та кі якос ті, про фе сій но-
пе да го гіч ні цін нос ті:

• ви зна чен ня як до мі нан ти будь-якої
осві ти цін нос ті са мої лю ди ни;

• те о ре тич ні гу ма ніс тич ні пе да го гіч ні
знан ня ме то дів і прий о мів, що адек ват -
но сти му лю ють роз ви ток осо бис тос ті
та про су ван ня уч ня у ви зна че но му на -
прямі;

• ін но ва цій но-пе да го гіч на сві до мість і
ви знан ня ін но ва ції як не від’єм ної та
зна чу щої час ти ни осві ти;

• мож ли вість за без пе чен ня змі ни струк -
ту ри осві ти та ді яль нос ті пе да го га від -
по від но до сус піль них пе ре тво рень і
роз вит ку куль ту ри, на уки й ви роб ниц -
т ва, що га ран ту ють ін но ва цій ний ха -
рак тер пе да го гіч ної ді яль нос ті;

• сво бо да ви бо ру форм, зміс ту й ме то дів
осо бис тіс но зо рі єн то ва ної осві ти.
Ко декс опи сує пе да го га в та кий спо сіб:

• по зи тив на Я-кон цеп ція, що має свій
роз ви ток у доб ро зич ли во му став лен ні
до ді тей;

• твор че на ча ло, ви со кий рі вень кре а -
тив нос ті;

• знан ня особ ли вос тей пси хо ло гії об да -
ро ва них ді тей, умін ня від чу ва ти їх ні ін -
те ре си;

• ви со кий рі вень ін те лек ту, різ но біч ні
здіб нос ті, ін те ре си та ши ро кий куль -
тур ний діа па зон;

• доб ре знан ня сво го пред ме та та по ін -
фор мо ва ність у проб ле мах су між них
на ук;

• по чут тя гу мо ру, по зи тив ний по гляд на
жит тя;

• го тов ність до по стій но го са мо вдос ко -
на лен ня;

• праг нен ня до ро зу мін ня й за до во лен ня
ін те ре сів і за пи тів ви со ко ін те лек ту аль -
них ді тей;

• сфор мо ва ний осо бис тий сві то гляд;
• доб ре пси хіч не та фі зич не здо ров’я.

«Ін но ва цій не кре до» управ лін ня екс -
пе ри мен том по ля гає в то му, що змі ни по -
вин ні бу ти зро зу мі ли ми аб со лют ній біль -
шос ті пред с тав ни ків лі цейсь ко го спів то ва -
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На ко пи чу валь на сис те ма
під ви щен ня ква лі фі ка ції
вво дить ся з ме тою ство рен -
ня умов для ре алі за ції пе -
даго гом мож ли вос тей без -
пе рер в ної осві ти
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• ко му ні ка тив но го — спе ци фі ка вза є мо -
дії ви кла да ча з уч ня ми, при цьо му ак -
цент ро бить ся на зв’яз ку ко му ні ка ції з
ефек тив ніс тю пе да го гіч ної ді яль нос ті,
тоб то з до сяг нен ням ди дак тич них ці лей;

• ре флек сив но го — умін ня пе да го га ор -
га ні зу ва ти як ді яль ність уч нів, так і
свою влас ну.
При чо му до ціль не об’єд нан ня про ек -

ту валь но го та кон ст рук тив но го ком по нен -
тів у ді яль ніс ний. Усі ком по нен ти в цій
сис те мі мож на опи са ти че рез су куп ність
від по від них умінь пе да го га.

Фор му ван ня основ них ме ха ніз мів са -
мо роз вит ку пе да го гів, та ких як пе да го гіч -
не пі знан ня, спіл ку ван ня, адап та ція, ді яль -
ність, ре лак са ція, ре флек сія, не мож ли ве
без роз вит ку основ них пе да го гіч них здіб -
нос тей, а са ме:

• здат нос ті до пе да го гіч но го пі знан ня че -
рез ро зу мін ня вчи те лем уч ня, ін те рес
до ді тей, твор чість у ро бо ті, спо сте реж -
ли вість у стосунку до них;

• здат нос ті до ор га ні за ції пе да го гіч но го
спіл ку ван ня че рез пе да го гіч ну ви мог -
ли вість, пе да го гіч ний такт і здат ність
ство рю ва ти ди тя чий ко лек тив;

• здат нос ті до адап та ції в но вих, швид ко
мін ли вих умо вах;

• здіб нос тей, що ха рак те ри зу ють ді яль -
ність учи те ля че рез зміс тов ність, яс к -
ра вість, об раз ність і пе ре кон ли вість;

• кре а тив нос ті, що ви яв ля єть ся че рез
твор чість, пе да го гіч ну ім п ро ві за цію,
знай ден ня не спо ді ва но го пе да го гіч но -
го рі шен ня та йо го вті лен ня;

• ре лак са цію та ре флек сію сво їх здіб -
нос тей, усві дом лен ням се бе в пе да го -
гіч ній ді яль нос ті й оцін кою її ефек тив -
нос ті.
Ді яль ність пе да го га ре алі зу єть ся в по -

стій но му вза ємо зв’яз ку з пе да го гіч ним ко -
лек ти вом, що впли ває на її ха рак тер, ко рек -
тує і в кін це во му ра хун ку ба га то в чо му ви -
зна чає ре зуль тат пра ці пе да го га. Тіль ки за
на яв нос ті ре флек сив них прос то рів, у яких
учи тель від чу ває свою зна чу щість, мо же
від кри то го во ри ти про свої до сяг нен ня та
проб ле ми, від бу ва єть ся йо го ста нов лен ня
як про фе сі о на ла. Що до пе да го гіч ної ді яль -
нос ті, вар то го во ри ти про пе да го гіч ний про -
фе сі о на лізм як про сту пінь ово ло дін ня за -
галь ною й пе да го гіч ною куль ту рою. «Про -
фе сі о на лізм ді яль нос ті — це якіс на ха рак -
те рис ти ка суб’єк та ді яль нос ті, що ви зна ча -
єть ся мі рою во ло дін ня ним су час ним зміс -
том і су час ни ми за со ба ми рі шен ня про фе -
сій них за дач». При цьо му пе да гог ви сту пає
но сі єм куль тур них цін нос тей, го лов на з
яких — це га лузь знань, які він ви кла дає,
крім то го, він ще й но сій куль ту ри у сфе рі
своєї про фе сії. А на яв ність про фе сій но-пе -
да го гіч ної куль ту ри до зво ляє більш про дук -
тив но ви рі шу ва ти пе да го гіч ні за да чі.

Ком пе тен т ність — це на яв ність у лю -
ди ни знань і до сві ду в якій-не будь га лу зі,

тоб то це за галь ний оцін ний тер мін, що по -
зна чає здат ність до ді яль нос ті «зі знан ням
спра ви». За зви чай він за сто со ву єть ся до
осіб пев но го со ці аль но-про фе сій но го ста -
ту су, ха рак те ри зу ю чи мі ру від по від нос ті їх
ро зу мін ня, знань і вмінь ре аль но му рів ню
склад нос ті ви ко ну ва них ни ми за дач і
розв’язу ва них проб лем.

Ви ді лен ня клю чо вих ком пе тен т нос тей
обу мов ле не ря дом при чин:

• во ни по єд ну ють у со бі ін те лек ту аль ну
й на вич ко ву скла до ві осві ти;

• у по нят ті «клю чо ві ком пе тен т нос ті»
за кла де на ідея ін тер пре та ції зміс ту
осві ти, сфор мо ва но го ви хо дя чи з ре -
зуль та ту;

• клю чо ва ком пе тен т ність має ін тег ра -
тив ну при ро ду, то му що вби рає в се бе
ці лий ряд умінь і знань, що від но сять ся
до ши ро ких сфер куль ту ри та ді яль -
нос ті (ін фор ма цій ної, пра во вої й ін.).

Для фор му ван ня ін ди ві ду аль но го сти -
лю пе да го гіч ної ді яль нос ті важ ли ви ми є та -
кі ком пе тен т нос ті пе да го га.

Цін ніс но-зміс тов на орі єн та ція осо -
бис тос ті: усві дом лен ня своєї ро лі та при -
зна чен ня; по тре ба та здат ність до са мо ре а -
лі за ції; за хоп ле на по бу до ва жит тя та про -
фе сій ної ді яль нос ті.

Ко му ні ка тив на: во ло дін ня тех но ло гі я -
ми ус но го та пись мо во го спіл ку ван ня на
різ них мо вах, у то му чис лі й комп’ютер но -
го про гра му ван ня, вклю ча ю чи спіл ку ван -
ня че рез Інтер нет.

Інфор ма цій на: умін ня са мо стій но шу -
ка ти, ана лі зу ва ти й від би ра ти не об хід ну
ін фор ма цію; нор ма тив но-пра во ве за без -
пе чен ня пе да го гіч ної ді яль нос ті; во ло дін ня
ін фор ма цій ни ми тех но ло гі я ми.

За галь но куль тур на: знан ня в га лу зі
на ціо  наль ної, за галь но людсь кої куль ту ри;
умін ня ре флек ту ва ти осо бис тіс ну ак сіо ло -
гіч ну сис те му; то ле ран т ність до різ них ет -
но куль тур.

Осо бис тіс но го са мо вдос ко на лен ня:

по тре ба в ак ту а лі за ції та ре алі за ції сво го
осо бис тіс но го по тен ці а лу; здат ність до са -
мо роз вит ку.

Пі зна валь но-твор ча: умін ня ці ле по -
кла дан ня, пла ну ван ня, ре флек сії на вчаль -
но-пі зна валь ної ді яль нос ті; роз ви не ність
твор чих здіб нос тей; здат ність са мо стій но
здо бу ва ти но ві знан ня.

Со ці аль но-тру до ва: здат ність узя ти на
се бе від по ві даль ність; про яв поєднання
осо бис тих ін те ре сів з по тре ба ми сус піль -
ст ва; під го тов ле ність до са мо стій но го ви -
ко нан ня про фе сій них дій.

Про фе сій на: ак тив на жит тє ва по зи ція;
про фе сій ні знан ня й умін ня; про фе сій ні
осо бис тіс ні якос ті; твор чі вмін ня.

При цьо му основ ною ви сту пає за галь -
но куль тур на ком пе тен т ність. На осно ві за -
галь но людсь ких цін нос тей пе да гог бу дує
сис те му від но син з уч ня ми, ви зна ю чи їх,
ви яв ляє й усві дом лює се бе твор чою осо -
бис тіс тю, спря мо вує пе да го гіч ну ді яль -
ність на роз ви ток уні каль ної суті кож но го
уч ня й роз ви ває се бе як осо бис тість та як
про фе сі о нал. Однак та кий про цес мож ли -
вий тіль ки то ді, ко ли пе да гог ви ко рис то вує
ре флек сію.

Із на ве де них ви зна чень ви пли ває, що
ре флек сія — це не прос то знан ня чи ро зу -
мін ня суб’єк том са мо го се бе, а і з’ясу ван ня
то го, як ін ші зна ють і ро зу мі ють «ре флек -
су ю чо го», йо го осо бис тіс ні особ ли вос ті,
емо цій ні ре ак ції та ког ні тив ні уяв лен ня.
При цьо му уста нов ка (го тов ність, на лаш -
тованість) пе да го га на по стій ний «зво рот -
ний зв’язок», на вмін ня ін тер пре ту ва ти от -
ри ма ну ін фор ма цію з по зи ції уч ня, оці ню -
ва ти ре зуль та тив ність і до ціль ність пе да го -
гіч них рі шень, які він прий має, на вчаль но-
ви хов них за дач і со ці аль но-пси хо ло гіч них
си ту а цій — най важ ли ві ша умо ва роз вит ку
йо го про фе сі о на ліз му.

Ре флек сія — це здат ність зо се ре ди тись
на со бі са мо му й опа ну ва ти са мо го се бе як
об’єкт, який має своє спе ци фіч не зна чен ня
— здат ність пі зна ва ти са мо го се бе. Отже,
ре флек сію пе да го гіч ної ді яль нос ті тре ба
роз гля да ти як якість, влас ти ву всім, хто
здій с нює пе да го гіч ну ді яль ність. Чим ви ще
рі вень ре флек сив них умінь, тим ви ще за -
галь ний рі вень куль ту ри про фе сій ної пе да -
го гіч ної ді яль нос ті. Най ви щий ха рак те ри -
зу єть ся кри тич ною й адек ват ною оцін кою
різ но ма ніт них сто рін влас ної осо бис тос ті й
ді яль нос ті, яс ним ро зу мін ням при чин сво їх
твор чих успі хів і не вдач, пе ред ба чен ням
роз вит ку в се бе но вих якос тей.

Рі вень ре флек сив ної са мо ре гу ля ції пе -
да го га від по ві дає йо го про фе сій ній май с -
тер нос ті і є пси хо ло гіч ною осно вою йо го
пе да го гіч ної твор чос ті. Роз різ ня ють та кі
рів ні пе да го гіч ної ре флек сії:

ре про дук тив ний — пе да гог мо же ви -
клас ти, пред с та ви ти по слі дов ність сво їх
пе да го гіч них дій на при род ній, жит тє вій
мо ві. При цьо му пе да гог не вміє оці ни ти
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Роз гля да ю чи за про по но ва ні шля хи до -
сяг нен ня про фе сій них якос тей, зна хо ди -
мо міс це для ефек тив но го ви ко ри стан ня
всіх. Так, ви бу до ву ю чи й осво юю чи свій
освіт ній мар ш рут під ви щен ня ква лі фі ка -
ції, який по ви нен не прос то «удос ко на ли -
ти» пев ні ха рак те рис ти ки пе да го га, а змі -
ни ти в ці ло му рі вень йо го про фе сій ної
ком пе тен т нос ті, пе да гог вклю ча єть ся в
«ме то до ло гіч ний ву зол». В осно ві ле жить
тех но ло гія Орло вої, що при пус кає ді яль -
ність із фор му ван ня ме то до ло гіч но го вуз -
ла у ви гля ді трьох основ них ком по нен тів:
на ко пи чу валь ної сис те ми під ви щен ня ква -
лі фі ка ції, до слід но-екс пе ри мен таль ної ро -
бо ти пе да го гів за осо бис ти ми твор чи ми
пла на ми, те ма яких ви пли ває з про гра ми
роз вит ку лі цею й роз роб ки про грам но-
мето дич них, пе да го гіч них, твор чих про ек -
тів у ма лих твор чих ко лек ти вах. В усій ді -
яль нос ті до три му єть ся прин цип ієрар хії
ці лей.

Цен т раль ною стає ідея фор му ван ня
ін ди ві ду аль но го сти лю пе да го гіч ної ді -
яль нос ті вчи те ля на осно ві ре алі за ції
інди ві ду аль ної освіт ньої тра єк то рії під -
вищен ня ква лі фі ка ції в умо вах її на ко пи -
чу валь но го ва рі ан та. Це і є пред ме том на -
шо го ін те ре су.

При цьо му об’єк том ви сту пає ви вчен -
ня умов фор му ван ня ін ди ві ду аль но го сти -
лю пе да го гіч ної ді яль нос ті в умо вах на -
копи чу валь ної сис те ми під ви щен ня ква лі -
фі ка ції.

За да чі:
• ана ліз про це сів, ста нів і влас ти вос тей

пе да го гіч ної ді яль нос ті, за до по мо гою
яких пе да гог фор мує влас ний стиль ді -
яль нос ті;

• вклю чен ня ме ха ніз мів са мо ре а лі за ції
пе да го га, адап та ція до но вих умов про -
фе сій ної ді яль нос ті, ре алі за ція на уко -
во-до слід них по треб;

• ство рен ня оп ти маль них умов для фор -
му ван ня ін ди ві ду аль но го сти лю пе да -
го гіч ної ді яль нос ті в умо вах на ко пи чу -
валь ної сис те ми під ви щен ня ква лі фі -
ка ції.

Фі ло лофсь ко-ме то до ло гіч ні осно ви
проб ле ми. Су час ні вче ні, ха рак те ри зу ю чи
основ ні проб ле ми люд ст ва, пер шою в їх
ря ді по ста ви ли проб ле му са мої лю ди ни.
Лю ди на – іс то рич на іс то та, спря мо ва на в
май бут нє і здій с нює ви бір се ред на яв них
аль тер на тив. Щоб не бу ла втра че на ця най -
важ ли ві ша ха рак те рис ти ка лю ди ни (здат -
ність до ви бо ру), у про це сі ді яль нос ті по -
вин ні ство рю ва тись умо ви для її роз вит ку.
Це — ду хов на твор ча ро бо та лю ди ни й уп -
ред мет не ні ре зуль та ти її твор чої ді яль нос -
ті, що ви зна ча ють весь ду хов ний ви гляд
люд ст ва. Лю ди на яв ляє со бою про дукт
при ро ди, сус піль ст ва й люд ст ва і вклю че на
в на зва ні сис те ми.

Антро по цен т рич ність як основ ний

прин цип спря мо ва но го впли ву сус піль ст ва
на склад ну струк ту ру роз вит ку осо бис тос -
ті лю ди ни до зво ляє, ство рю ю чи пев ні умо -
ви освіт ньо го се ре до ви ща, фор му ва ти ті
про фе сій ні якос ті, що і роб лять її успіш -
ною у здій с нен ні влас ної прак тич ної ді яль -
нос ті. Це пов ною мі рою від но сить ся до пе -
да го га та ре алі за ції ним пе да го гіч ної ді яль -
нос ті. При чо му пе да го гіч на ді яль ність
здій с ню єть ся тіль ки в кон к рет них тим ча -
со вих умо вах. Пе да гог стає но сі єм та кої
но вої якос ті, як єд ність про яву при род них,
со ці аль них та іс то рич них влас ти вос тей.
Це ви яв ля єть ся че рез ін ди ві ду аль ний
стиль пе да го гіч ної ді яль нос ті, який ви зна -
ча єть ся в пер шу чер гу «ін ди ві ду аль но-
своє рід ною фор мою пси хо ло гіч них за со -
бів, до яких сві до мо чи сти хій но вда єть ся
лю ди на з ме тою най кра що го зрів но ва жу -
ван ня своєї (ти по ло гіч но обу мов ле ної) ін -
ди ві ду аль нос ті з пред мет ни ми зов ніш ні ми
умо ва ми ді яль нос ті» (за В. Мер лі ним).

В осно ві ле жать пси хо фі зі о ло гіч ні по -
каз ни ки, що впли ва ють на ха рак тер
суб’єк тив ної ді яль нос ті пе да го га, а са ме:
сен зи тив ність, ре ак тив ність, ак тив ність,
спів від но шен ня ре ак тив нос ті й ак тив нос -
ті, темп ре ак ції, плас тич ність чи ри гід ність,
емо цій на збуд ли вість, екс тра вер сія чи ін т -
ро вер сія, емо цій на стій кість, ана лі тич ний
чи син те тич ний тип сприй нят тя, що ви зна -
ча ють ког ні тив ний стиль. Пе да го гіч на ді -
яль ність ви су ває особ ли ві ви мо ги до ней -
ро ди на ми ки й, на сам пе ред, до си ли нер во -
вої сис те ми врів но ва жувати нер во ві про -
це си. Ви со кі ви мо ги до си ли нер во вої сис -
те ми обу мов ле ні тим, що пе да го гу не об хід -
но: ма ти ве ли ку пра цез дат ність; ви три му -
ва ти дії силь них по драз ни ків і вмі ти кон -
цен т ру ва ти свою ува гу; бу ти зав ж ди ак -
тив ним, ба дьо рим, збе рі га ти про тя гом
усьо го ро бо чо го ча су ви со кий за галь ний та
емо цій ний то нус; бу ти здат ним швид ко
від нов лю ва ти си ли. Ви со кі ви мо ги до врів -
но ва же нос ті нер во вих про це сів ви кли ка ні
й тим, що вчи тель по ви нен: бу ти стри ма -
ним у си ту а ці ях, що сти му лю ють ін тен сив -
не по ру шен ня; ви яв ля ти тер п ля чість, зі -
бра ність; бу ти ви три ма ним і спо кій ним в
умо вах ді яль нос ті, що змі ню ють ся; від різ -
ня тись чіт кіс тю дик ції, ви раз ніс тю ви кла -
ду дум ки, рів ніс тю в ди на мі ці по чут тів то -
що. Ви со кі ви мо ги до рух ли вос ті нер во вих
про це сів пов’яза ні та кож із тим, що пе да -
го гу тре ба ма ти ви со кий темп ви ко нан ня
ро бо ти; швид ко пе ре клю ча ти ся з од но го
ви ду ді яль нос ті на ін шій, бу ти здат ним до
екс пром ту та про ве ден ня за нять без по пе -
ред ньої під го тов ки, швид ко зви ка ти до но -
вої об ста нов ки, уста нов лю ва ти кон так ти,
не ви му ше но по чу ва ти се бе в ко лі не знай о -
мих і ма ло знай о мих лю дей. Цим обу мов -
лю єть ся ду же по ши ре на дум ка про те, що
успі хів у пе да го гіч ній ро бо ті в пер шу чер гу
до ма га ють ся лю ди силь ного, урів но ва же -
ного й рух ли во го ти пу нер во вої сис те ми.

Н. Кузь мі на на під ста ві про ве де них
нею пси хо ло гіч них до слід жень до ве ла, що
ефек тив ність ді яль нос ті пе да го га та йо го
ком фор т не са мо по чут тя як її суб’єк та при
ін ших рів них по зи тив них впли вах за без -
пе чу ють:

• оп ти маль ний рі вень ін те лек ту аль но го
роз вит ку;

• син те тич ний, ці ліс ний, ког ні тив ний
стиль з ви со ким по каз ни ком ди фе рен -
ці а ції;

• гнуч кість і кон вер ген т ністъ мис лен ня;
• ак тив ність, ви со кий темп ре ак ції, ла -

біль ність;
• емо цій ну стій кість, ви со кий рі вень са -

мо ре гу ля ції.
Осо бис тість пе да го га пред с тав ле на

п’ять ма основ ни ми по тен ці а ла ми: пі зна -
валь ним, тоб то об ся гом та якіс тю ін фор ма -
ції, які влаш то ву ють осо бис тість; мо раль -
ним, обу мов ле ним при дба ни ми осо бис тіс -
тю у про це сі со ці а лі за ції мо раль но-ес те -
тич ни ми нор ма ми, жит тє ви ми ці ля ми, пе -
ре ко нан ня ми, устрем лін ня ми; твор чими,
обу мов ле ними на яв ніс тю вмінь і на ви чок,
здіб нос тя ми до дії та мі рою їх ре алі за ції в
пев ній сфе рі ді яль нос ті та спіл ку ван ня; ко -
му ні ка тив ним, кот рий оці ню єть ся сту пе -
нем то ва рись кос ті, ха рак те ром і міц ніс тю
кон так тів, що вста нов лю ють ся ін ди ві дом з
ін ши ми людь ми, й ес те тич ним, обу мов ле -
ним рів нем та ін тен сив ніс тю ху дож ніх по -
треб осо бис тос ті, а та кож тим, як во на їх
за до воль няє.

Пе да го гіч на ді яль ність, бу ду чи со ці аль -
ною за своєю при ро дою, за ле жить від здіб -
нос тей осо бис тос ті, від то го, на скіль ки
мож ли ві роз ви ток і ком пен са ція про фе сій -
но важ ли вих влас ти вос тей. За ви ра зом
Б. Теп ло ва: «Під здіб нос тя ми ма ють ся на
ува зі ін ди ві ду аль ні пси хо ло гіч ні особ ли вос -
ті, що від різ ня ють од ну лю ди ни від ін шихї.
Здіб нос тя ми на зи ва ють не вся кі вза га лі ін -
ди ві ду аль ні особ ли вос ті, а тіль ки та кі, кот рі
ма ють від но шен ня до успіш нос ті ви ко нан -
ня якої-не будь ді яль нос ті чи ба га тьох ді яль -
нос тей, здат нос ті не зво дять ся до тих знань,
що вже ви роб ле ні в да ної лю ди ни».

Ста нов лен ня про фе сі о на ліз му від бу -
ва єть ся на осно ві та ких ком по нен тів фор -
му ван ня ін ди ві ду аль но го сти лю пе да го гіч -
ної ді яль нос ті:

• гнос тич но го — ви вчен ня пе да го гом
об’єк та своєї ді яль нос ті (зміс ту, за со -
бів, форм і ме то дів, за до по мо гою яких
ця ді яль ність здій с ню єть ся, дос то їнств і
не до лі ків своєї осо бис тос ті й ді яль нос ті
з ме тою її сві до мо го вдос ко на лен ня);

• про ек ту валь но го — да ле кі, пер с пек -
тив ні ці лі на вчан ня й ви хо ван ня, а та -
кож стра те гії та спо со би їх до сяг нен ня;

• кон ст рук тив но го — особ ли вос ті кон -
ст ру ю ван ня пе да го гом влас ної ді яль -
нос ті й ді яль нос ті най ближ чих ці лей
уч нів з ура ху ван ням на вчан ня й ви хо -
ван ня;

МОНІТОРИНГ

Ста нов лен ня про фе сі о -
наліз му від бу ва єть ся на
осно ві ком по нен тів фор му -
ван ня ін ди ві ду аль но го сти -
лю пе да го гіч ної ді яль нос ті
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ак ту аль ність і склад ність пе да го гіч них
проб лем; ува жає будь-яку пе да го гіч ну за -
да чу та кою, яку лег ко розв’яза ти; по ве дін -
ку й ін те лек ту аль ний рі вень уч нів оці нює
суб’єк тив но (по до ба єть ся — не по до ба -
єть ся);

ана лі тич ний — пе да гог уміє про ана лі -
зу ва ти свою пе да го гіч ну ді яль ність від по -
від но до то го ал го рит му, який осво їв на да -
ний мо мент. При цьо му пра виль но ви ко -
рис то вує най більш ві до мі ка те го рії пси хо -
ло го-пе да го гіч них на ук, здій с нює ці ле -
спря мо ва не пе да го гіч не спо сте ре жен ня,
ор га ні зує до свідну ро бо ту; уміє роз роб ля -
ти (про ек ту ва ти) та ко рек ту ва ти на вчаль -
но-про грам ну до ку мен та цію; оці нює ді -
яль ність уч нів за її ре зуль та та ми;

про гнос тич ний — пе да гог уміє са мо -
стій но ви чле ну ва ти та сфор му лю ва ти пе -
да го гіч ну проб ле му, адек ват но оці ни ти її
ак ту аль ність і склад ність; уміє ви бра ти ме -
то ди ку ана лі зу пе да го гіч но го про це су з
кіль кох ві до мих йо му; ви ко рис то вує для
ана лі зу пе да го гіч ної й на вчаль ної ді яль нос -
ті за галь но на у ко ві ме то ди, на прик лад, сис -
тем ний під хід. На осно ві про ве де но го ана -
лі зу на мі чає шля хи, ме то ди та за со би пе да -
го гіч ного впли ву. А за сто су ван ня за галь -
но на у ко вих ме то дів до зво ляє про гно зу ва -
ти ре зуль та ти цього впли ву з біль шою чи
мен шою точ ніс тю;

фі ло лофсь ко-кон ст рук тив ний — пе -
да гог ви зна чає со ці аль ні, за галь но людсь кі
зміс ти своєї ді яль нос ті.

Для ха рак те рис ти ки тех но ло гіч но го
ком по нен та куль ту ри пе да го гіч ної ді яль -
нос ті звер не мось до ви зна чен ня «пе да го -
гіч на тех но ло гія». Під цим по нят тям ро зу -
мі ють ком п лек с ний про цес ор га ні за ції
пе да го гіч ної ді яль нос ті, здій с ню ва ний
най більш ефек тив ни ми за со ба ми та спо -
со ба ми вза є мо дії, що за без пе чу ють про -
цес рі шен ня проб лем на всіх ета пах пе да -
го гіч ної ді яль нос ті (тоб то на ета пі ана лі зу,
пла ну ван ня, ор га ні за ції, оці ню ван ня та
кон т ро лю).

Тех но ло гіч ний ком по нент куль ту ри
пе да го гіч ної ді яль нос ті мо же бу ти пред -
став ле ний чо тир ма зрос та ю чи ми рів ня ми:

1. Ре про дук тив ний рі вень ха рак те ри -
зу єть ся тим, що пе да гог уміє тіль ки по ві -
дом ля ти знан ня, тоб то роз по ві да ти те, що
знає сам. Цей рі вень влас ти вий лю дям, які
доб ре зна ють, але не мають пе да го гіч ної
ква лі фі ка ції.

2. Кон цеп ту аль ний рі вень ха рак те ри -
зу єть ся тим, що пе да гог, крім «сво го»
пред ме та, во ло діє ши ро кою кон цеп ту аль -
ною під го тов кою у ви гля ді знання як мі ні -
мум кон цеп цій су між но го та пси хо ло го-
пе да го гіч но го бло ків, що до зво ля ють про -
фе сій но кон ст ру ю ва ти сис те му знань.

3. Про дук тив ний рі вень ха рак те ри зу -
єть ся тим, що пе да гог до дат ко во до по пе -
ред ніх знань має мак си маль но адек ват ну
су куп ність про фе сій них, ко му ні ка тив них,

осо бис тіс них влас ти вос тей, що до зво ляє
до ся га ти якіс них ре зуль та тів у про це сі на -
вчан ня й ви хо ван ня.

4. Інтег ра тив ний рі вень ха рак те ри зу -
єть ся тим, що пе да гог має ви щий сту пінь
про дук тив но го рів ня, во ло ді ю чи тех ні кою
пе да го гіч но го спіл ку ван ня й від по від ними
якос тями осо бис тос ті, про фе сій но ком пе -
тен т ний для того щоби бра ти участь у ко -
лек тив но му про це сі ви хо ван ня кон цеп ту -
аль но го й со ці аль но го ви дів ін те лек ту (ін -
тег ра тив но го сти лю мис лен ня та мо раль -
них пе ре ко нань) уч нів.

Отже, тех но ло гіч ний ком по нент куль -
ту ри — це ін тег раль на осо бис тіс на осві та,
що роз кри ває ін ди ві ду аль ну кон цеп цію
зміс ту про фе сій ної пе да го гіч ної ді яль нос ті
та її твор чо го вті лен ня.

Рів ні сфор мо ва нос ті ін ди ві ду аль но го
сти лю пе да го гіч ної ді яль нос ті. Як спра -
вед ли во від зна чає М. По таш ник, пе да го -
гіч на ді яль ність, бу ду чи спла вом на уки й
мис тец т ва, зав ж ди при пус кає твор чість,
прак тич но вті лю ва ну в не стан дар т ний під -
хід до рі шен ня проб лем; роз роб ка но вих
ме то дів, форм, прий о мів і за со бів та їх ори -
гі наль них спо лу чень; ефек тив не за сто су -
ван ня на яв но го до сві ду; удос ко на лен ня ра -
ці о на лі за ції мо дер ні за ції ві до мо го від по -
від но до но вих за дач; уда ла ім п ро ві за ція на
осно ві як точ но го знан ня й ком пе тен т но го
роз ра хун ку, так і ви со ко роз ви не ної ін ту ї -
ції; умін ня ба чи ти «ві я ло ва рі ан тів» рі шен -
ня од нієї й тієї ж проб ле ми; умін ня транс -
фор му ва ти ме то дич ні ре ко мен да ції, те о ре -
тич ні на пра цю ван ня в кон к рет них пе да го -
гіч них діях то що. То му основ ний по каз ник
рів ня сфор мо ва нос ті ін ди ві ду аль но го сти -
лю пе да го гіч ної ді яль нос ті – це по каз ник
кре а тив нос ті, спря мо ва нос ті на ак тив ну
твор чу й пе ре тво рю ю чу ді яль ність, тех но -
ло гіч на під го тов ле ність. Інди ві ду аль ний
стиль пе да го гіч ної ді яль нос ті має кіль ка
рів нів фор му ван ня.

Адап тив ний рі вень ха рак те ри зу єть ся
хит ким ставлен ням пе да го га до пе да го -
гічної ре аль нос ті, ко ли ці лі й за да чі влас -
ної пе да го гіч ної ді яль нос ті ви зна че ні ним
у за галь но му ви гля ді і не є орі єн ти ром
і кри те рі єм ді яль нос ті. Став лен ня до пси -
хо ло го-пе да го гіч них знань ін ди фе рен т не,
сис те ма знань і го тов ність до їх ви ко ри -
стан ня в не об хід них пе да го гіч них си ту а ці -
ях від сут ній. Тех но ло го-пе да го гіч на го тов -
ність ви зна ча єть ся в основ но му від нос но
успіш ним рі шен ням ор га ні за цій но-ді яль -
ніс них за дач прак тич ної спря мо ва нос ті
які, як пра ви ло, від тво рю ють влас ний по -
пе ред ній до свід і до свід ко лег. Про фе сій -
но-пе да го гіч ну ді яль ність пе да гог бу дує за
за зда ле гідь від пра цьо ва ною схе мою, що
ста ла ал го рит мом, твор чість для ньо го
прак тич но чу жа.

Пе да гог, який має ре про дук тив ний рі -
вень, схиль ний до стій ко го цін ніс но го
став лен ня до пе да го гіч ної ре аль нос ті: він

більш ви со ко оці нює роль пси хо ло го-пе -
да го гіч них знань, ви яв ляє праг нен ня до
вста нов лен ня суб’єкт-суб’єк т них від но -
син між учас ни ка ми пе да го гіч но го про це -
су, для ньо го влас ти вий більш ви со кий ін -
декс за до во ле нос ті пе да го гіч ною ді яль ніс -
тю. На від мі ну від адап тив но го рів ня в да -
но му ви пад ку успіш но ви рі шу ють ся не
тіль ки ор га ні за цій но-ді яль ніс ні, а й кон ст -
рук тив но-про гнос тич ні за да чі, що при -
пус ка ють ці ле пок ла дан ня та пла ну ван ня
про фе сій них дій, про гноз їх на слід ків.
Твор ча ак тив ність, як і ра ні ше, об ме же на
рам ка ми трудової ді яль нос ті, але ви ни ка -
ють еле мен ти по шу ку но вих рі шень у
стан дар т них пе да го гіч них си ту а ці ях. Фор -
му єть ся пе да го гіч на спря мо ва ність по -
треб, ін те ре сів, схиль нос тей; у мис лен ні
на мі ча єть ся пе ре хід від ре про дук тив них
форм до по шу ко вих.

Кре а тив ний рі вень ха рак те ри зу єть ся
біль шою ці ле спря мо ва ніс тю, стій кіс тю
шля хів і спо со бів про фе сій ної ді яль нос ті.
По міт ні змі ни, що свід чать про ста нов лен -
ня осо бис тос ті пе да го га як суб’єк та влас -
ної про фе сій ної ді яль нос ті, які від бу ва ють -
ся у струк ту рі тех но ло гіч но го ком по нен та;
на ви со ко му рів ні сфор мо ва нос ті зна хо -
дять ся вмін ня ви рі шу ва ти оці ноч но-ін -
фор ма цій ні та ко рек цій но-ре гу лю ю чі за -
да чі. Вза є мо дія пе да го га з уч ня ми, зі сту -
ден та ми, ко ле га ми, ото чу ю чи ми людь ми
від різ ня єть ся ви ра же ною гу ма ніс тич ною
спря мо ва ніс тю. У струк ту рі пе да го гіч но го
мис лен ня важ ли ве міс це зай ма ють пе да го -
гіч на ре флек сія, ем па тія, що за без пе чує
гли бо ке ро зу мін ня осо бис тос ті ви хо ван ця,
йо го дій і вчин ків.

Кре а тив ний рі вень від різ ня єть ся ви со -
ким сту пе нем ре зуль та тив нос ті пе да го гіч -
ної ді яль нос ті, мо біль ніс тю пси хо ло го-пе да -
го гіч них знань, утвер д жен ням від но син
спів ро біт ниц т ва та спів твор чос ті з уч ня ми
та ко ле га ми. По зи тив но-емо цій на спря мо -
ва ність ді яль нос ті пе да го га сти му лює стій -
ко пе ре тво рю ю чу, ак тив но твор чу і са мо -
твор чу ак тив ність осо бис тос ті. Тех но ло гіч -
на го тов ність та ких пе да го гів зна хо дить ся
на ви со ко му рів ні, особ ли во го зна чен ня на -
бу ва ють ана лі ти ко-ре флек сив ні вмін ня; усі
ком по нен ти тех но ло гіч ної го тов нос ті тіс но
ко ре лю ють між со бою, ви яв ля ю чи ве ли ку
кіль кість зв’яз ків та утво рю ю чи ці ліс ну
струк ту ру ді яль нос ті. У ді яль нос ті пе да го гів
важ ли ве міс це зай ма ють та кі про яви твор -
чої ак тив нос ті, як пе да го гіч на ім п ро ві за ція,
пе да го гіч на ін ту ї ція, уява, що спри яють
ори гі наль но му про дук тив но му рі шен ню
пе да го гіч них за дач. У струк ту рі осо бис тос ті
гар мо ній но поєднуються на уко ві й пе да го -
гіч ні ін те ре си та по тре би; роз ви не на пе да -
го гіч на ре флек сія та твор ча са мо стій ність
ство рю ють умо ви для ефек тив ної са мо ре а -
лі за ції ін ди ві ду аль но-пси хо ло гіч них, ін те -
лек ту аль них мож ли вос тей осо бис тос ті.

І. Фо мен ко
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Робота педагога — це напружена праця серця
та розуму, і немає у світі найтяжчої

та виснажливішої роботи для серця,
ніж робота педагога.

В. Сухомлинський

І
сторія інституту класних керівників. До 1917 року в гім-
назіях та інших середніх навчальних закладах Російської
імперії існувала посада класного наставника (наглядача,
класної дами, вихователів), на яку призначалися штатні ви-
кладачі, котрі відповідали за виховання учнів (вихованців)

і здійснювали нагляд за їх поведінкою. Була запроваджена поса-
да помічника класного наставника, чи класного наглядача, кот-
рий слідкував за поведінкою учнів у класі й поза школою (на ву-
лиці, у театрах, у приватних квартирах тощо). Після 1917 р. їх по-
сади були скасовані (подекуди залишились на громадських заса-
дах), а у 1935 р. поновлені як додаткові до основної вчительської
посади.

У своєрідній формі інститут класних керівників існує також
і в сучасних школах деяких закордонних держав. Так, наприк-
лад, у Бельгії вчителі не займаються вихованням і дисципліною
учнів. Їх обов’язок — забезпечити повний обсяг знань учнів із то-
го пред мета, який вони викладають. Усе інше — турбота вихова-
телів. Вони дивляться за порядком у класі та проводять позаклас-
ні заходи.

У нашій же державі викладання навчальних предметів здій-
снюється вчителями-предметниками, з-поміж яких і призначають
класних керівників, вони ж мають займатись позакласною та по-
зашкільною роботою, оскільки на уроках мають змогу «вивчати»
дітей. У своїй діяльності ці педагоги тісно пов’язані з іншими
шкільними працівниками: із заступником директора з виховної
роботи (планування діяльності, участь у підготовці та проведенні
шкільних свят, урочистих подій, інших заходів); з учителем праці;
викладачем організації виробництва (з’ясування питань профорі-
єнтаційної виховної роботи); з бібліотекарем (проблеми забезпе-
чення класу підручниками, стан читання учнями художньої літе-
ратури); з учителем фізичного виховання (участь у підготовці та
проведенні спартакіад); з вихователями ГПД…

Що має та не має робити класний керівник, або обов’язки
класного керівника. Діяльність класних керівників залежить від
знань, культури, почуття відповідальності й має своєрідний харак-
тер — робота довгий час з одним складом учнів. Класний керів-
ник має вміти «подати себе», завоювати авторитет. Найкраще це
зробити, показуючи свою повагу до кожного учня як особистості
з власними думками, поглядами та сприйняттям світу. Незайвим
буде продемонструвати свою обізнаність і у власному предметі
викладання. Учні зазвичай підсвідомо з повагою ставляться до лю-
дей, які є справжніми професіоналами. Педагог повинен пам’ята-
ти, що кожна дитина неповторна, а тому порівнювати чи міряти

СУ ЧАСНА РО БОТА 
КЛАС НО ГО КЕ РІВ НИ КА

У зв’язку зі зростанням кількості джерел виховного впливу на школярів учитель повинен уміти бачити 
кожну мить кожного зі своїх вихованців, знати, чим заповнена й наповнена їхня душа, 
які неприємності хвилюють дітей, адже виховна діяльність — це процес безперервної творчості, 
що не обмежується певними рамками. 
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всіх за одним еталоном не слід. Особливо
неприпустимим є прояви незадоволення
результатами роботи учня перед іншими
учнями, докір, звинувачення у невмінні то-
що. В учнівському колективі необхідно
дбати про позитивні емоції дітей, атмосфе-
ру доброзичливості, радісного світосприй-
мання, дружби у класі, довіри, взаємопова-
ги, взаємодопомоги. Тільки згуртувавши
учнів у дружний і працездатний колектив,
можна успішно здійснювати їх навчання
та виховання.

Створення учнівського колективу.
Створення учнівського колективу, як і ви-
ховання взагалі, треба розпочинати зі
знайомства з учнями (їх віковими та інди-
відуальними особливостями). Класному
керівнику треба переглянути особисті
справи учнів, поспілкуватися з учителями,
проаналізувати успішність школярів за
минулий рік і скласти загальне уявлення,
ураховуючи чинники, які впливають на
формування підлітків, а саме: стихійні си-
ли соціального середовища й цілеспрямо-
вані з боку спеціально створених держав-
них і суспільних інститутів.

Залежно від віку дитини одні чинники
стають більш вагомими, інші — другоряд-
ними, а треті мають постійний фоновий
вплив. Наприклад, домашнє середовище
має вирішальне значення в розвитку ди-
тини в дошкільному віці. Будучи могутнім
фактором виховання в молодшому шкіль-
ному віці, сім’я у психологічному сприй-
нятті дитини з часом поступається місцем
перед школою. Провідною, як стверджу-
ють психологи, стає навчальна діяльність,
а найбільшого авторитету під час форму-
вання цінних орієнтацій набуває думка
вчителя.

Діяльність учителя початкових класів
суттєво відрізняється від роботи вчителя
середньої та старшої ланки. Її специфіка
зумовлена контингентом учнів. Початкові
класи — перший щабель шкільного на-
вчання. Діти під керівництвом учителя
роблять перші кроки, оволодіваючи знан-
нями, уміннями та навичками навчальної
діяльності. Педагог працює з класом часті-
ше всього один, тому й виступає в якості і
вчителя, і вихователя, проявляючи органі-
заторські здібності, бо діти потребують по-
стійної організованості.

Довіра та безпосередність дітей, що-
денний контакт з ними дозволяють учите-
лю глибше пізнати напрямок їх розвитку.
Піклування та материнське ставлення до
маленьких школярів поєднується з розум-
ною вимогливістю. Діти дуже довіряють,
вони вбачають у «класній мамі» захисника,
порадника й тому звертаються з усіма пи-
таннями до неї. Більшість учителів добре
розуміють, що фундамент розвитку осо-
бистості закладається в початкових класах,
а тому будують роботу так, щоби забезпе-

чити умови різнобічного вдосконалення
особистості в середніх і старших класах.

Починаючи з підліткового віку, соці-
альна ситуація розвитку дітей характери-
зується разючою зміною орієнтирів. Із
цього часу школяра надзвичайно хвилює,
що про нього думають товариші, як вони
оцінюють події, що відбуваються у світі.
Хлопчики й дівчатка в цьому віці особливо
пильно придивляються до однолітків, по-
рівнюють себе з ними, намагаються відпо-
вісти на життєво вагомі запитання: «Який
я?», «Чи не гірший за інших?». Дуже важ-
ливо для підлітка — виправдати сподіван-
ня друзів і в жодному разі не бути гіршим
за них. Думка «Я в усьому поступаюсь дру-
зям» сприймається як трагедія. Звідси ви-
никає потреба самоствердження, самореа-
лізації, яка за несприятливих умов набуває
гострих, конфліктних, інколи антисоціаль-
них форм. Тому одне з найважливіших пе-
дагогічних завдань у роботі з дітьми
«складного віку», яке успішно реалізують
досвідчені педагоги, — організувати най-
різноманітнішу діяльність, де б кожен зміг
проявити свої найкращі нахили, заслужи-
ти повагу товаришів.

Психологічний мікроклімат. Спілкую-
чись із однолітками, дитина найчастіше
потребує захисту. Класний керівник зо-
бов’язаний не допускати випадків, коли ді-
тей у класі не помічають, дражнять, обзи-
вають, не приймають до спільних ігор,
утворюють угруповання з негативними
спрямуваннями. Майже в кожному класі є
«важкі» діти. У таких випадках за мету бе-
реться не тільки боротьба із правопоруш-
никами, а і профілактична робота з дітьми
цієї категорії. Тому педагог має створити
здоровий психологічний мікроклімат, во-
лодіючи методикою й технікою вивчення
особистості учня та його виховного сере-
довища: увійти в коло спілкування дітей,

зрозуміти становище кожного учня в ньо-
му, навчитись коригувати стосунки між
дітьми, показати всьому колективу пози-
тивні риси кожної дитини, дати їй можли-
вість проявити себе.

Починаючи з 7-го классу (11–13 ро-
ків), у психології та поведінці школярів
з’являються нові тенденції, світ їхніх мож-
ливостей та інтересів розширюється і вони
прагнуть вийти за межі класу, шукаючи
себе поза найближчим оточенням друзів і
звичної діяльності. Підлітків цього віку ми
найчастіше зустрічаємо у спортивних сек-
ціях, гуртках і клубах позашкільних закла-
дів. 14–15-річні підлітки досить виразно
уявляють перспективу власного майбут-
нього життя. У них активно формується
уявлення про власне «Я», виникає пробле-
ма морального вибору способів поведінки
в навчальній роботі та в боротьбі за любов
і повагу інших людей. При цьому в само-
розвитку важливого значення набувають
не стільки літературні герої, скільки цін-
ності молодіжної субкультури, схиляння
перед зірками кіно, поп-музики. Зразками
для створення духовних пріоритетів і сус-
пільних ідеалів стають старші за віком і
класом учні (старшокласники). У цьому
зв’язку вирішальне значення для вихован-
ня старших підлітків має формування ду-
ховно-моральної атмосфери життя стар-
шої школи. Ця атмосфера передається як
діяльно, безпосередньо комунікативним
способом, так і опосередковано — через
сприймання морально-психологічної ат-
мосфери стосунків старшокласників між
собою, з учителями та молодшими учнями.

Протягом підліткового віку діти неод-
наково сприймають учителя (а отже, і його
позиції). Беззастережний авторитет, який
має вчитель у школяра молодших класів, у
підлітковому віці піддається критиці. Сло-
во вчителя перевіряється його ставленням
до справи, моральні тенденції — учинками
та стосунками з колегами та учнями, здат-
ністю жити чесно, розв’язувати повсяк-
денні проблеми справедливо. Класний ке-
рівник отримає авторитет, якщо зможе
стати старшим товаришем і зуміє увійти в
референтне середовище учнів.

Зміна цінностей. Змінилося ставлення
підлітків до освіти. Вона мало винагород-
жується реальним життям. Якщо підліток
отримує більше, ніж учитель, миючи ма-
шини біля бензозаправок, то навряд чи в
нього з’явиться мотивація до навчання.
Якщо ж молодь продовжує навчання у ви-
щих навчальних закладах, то вибір часто
диктує дохід від майбутньої професії. Звід-
си, змінюється і ставлення до праці та
власності. Для того щоб забезпечити май-
бутнє життя, молоді люди дуже часто пере-
ступають межу дозволеності та входять у
кримінальний світ, а чесна праця втратила
свою популярність.

ПОЗАШКІЛЛЯ
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ПОЗАШКІЛЛЯ 
За результатами громадського опиту-

вання, загальними цінностями вчителів
виступають: здоров’я, сім’я, справедли-
вість, надійність, вірність у дружбі, освіта,
гуманістична спрямованість: доброта,
співпереживання, поважне ставлення до
старших, природа, Земля, світ. Учні ж від-
дають перевагу свободі, коханню та праг-
матичним цінностям: кар’єрі, власності,
спілкуванню, змозі розвитку та здатності
до самовдосконалення. Найменш популяр-
ними виявились християнські цінності та
громадянські, такі як інтернаціоналізм,
патріотизм, ідеологія, політика

Виховна робота школи: кроки оновлен-
ня. Сьогодні, коли вплив некерованої сфери
на учнів інколи буває сильнішим за органі-
зовані педагогом заходи, роботу класного
керівника не можна розглядати по-старому,
і учасникам педагогічного процесу треба
здійснити перші й необхідні кроки до онов-
лення виховної роботи школи.

Форми роботи можуть бути різними —
індивідуальною, груповою та фронталь-
ною. Вибір конкретної форми зумовлюєть-
ся різними чинниками: завданням вихо-
вання, рівнем розвитку первинного колек-
тиву, індивідуальними особливостями
школярів, об’єктивними обставинами, кон-
кретними педагогічними ситуаціями тощо.

За критерієм використання джерел і
засобів виховного впливу на особистість
школярів форми роботи поділяють на: сло-
весні (збори, доповіді, бесіди, диспути,
конференції, зустрічі тощо); практичні
(походи, екскурсії, спартакіади, олімпіади,
конкурси тощо); наочні (діяльність шкіль-
них музеїв, виставок, тематичні стенди
тощо). Усі вони взаємопов’язані, доповню-
ють і збагачують види роботи, в яких одно-

часно використовують словесні, практич-
ні, наочні форми. Наприклад, колективні
творчі справи.

Сучасні діти потребують різноманітної
діяльності. Щоб виховний захід був ефек-
тивним і учні усвідомили його ідеї, важли-
во відчути, визначити ступінь їх підготов-
леності до сприйняття пропонованих їм
моральних, правових, естетичних та інших
норм, положень, понять. Якщо вони вже
відомі учням, ураховують їх розуміння, по-
гляди на них, щоби внести потрібні ко-
рективи.

Зміст виховного заходу має бути до-
ступним для відповідної вікової категорії
учнів, сприяти досягненню конкретної ме-
ти, нести в собі нову для вихованців інфор-
мацію, особливо це стосується традицій-
них виховних заходів, які проводять щоро-
ку (відзначення дня школи, Дня вчителя,
8 Березня та ін.). Координаційна функція
полягає у спрямуванні класним керівни-
ком виховних зусиль усіх педагогів, бать-
ків і представників громадськості на пози-
тивні результати виховання учнів. Клас-
ний керівник передусім домагається, щоб
колектив учителів, який працює з учнями
класу, керувався єдиними вимогами до
них, здійснював індивідуальний підхід. Він
вивчає особливості навчально-виховної
роботи вчителів, ознайомлюється з їхніми
вимогами та стосунками з учнями, обмі-
нюється думками про поведінку окремих
учнів, методи впливу на них. Об’єднання
та спрямування виховної діяльності —
найважливіше його завдання.

Робота з батьками та їх педагогічна
освіта. Не зайвим буде підтримувати
зв’язок з батьками учнів. З тих часів як іс-
нує сім’я, вона відіграє важливу роль у ви-

хованні дітей. Але характер її впливу бага-
то в чому залежить від економічних умов
життя суспільства, й тому виникають нові
форми співпраці сім’ї та школи, утворю-
ються нові громадські організації.

Стосунки між батьками впливають на
відносини дітей та дорослих. Взаємопоро-
зуміння утворює своєрідну атмосферу в
сім’ї, а вона, у свою чергу, визначає харак-
тер дітей, їх ставлення до інших людей.
Якщо в родині панує лад, така атмосфера
сприяє формуванню особистості прямої,
відкритої, готової завжди прийти на допо-
могу друзям. І навпаки, підозри, недовіра,
негативне ставлення один до одного тяг-
нуть за собою прояви грубості, егоїзму та
інших негативних рис характеру в пове-
дінці дітей. Школі важко протистояти та-
кому впливу сім’ї. Але досвідчений клас-
ний керівник спробує знайти шлях до по-
долання певних проблем. Один із таких
кроків — батьківські збори. Досвід підка-
зує, що під час їх проведення треба намага-
тись дати об’єктивну характеристику кла-
су, називати і невстигаючих, але при цьо-
му вселяти в батьків упевненість у тому,
що якщо вони візьмуться за справу разом,
то швидко зможуть виправити становище.
Батькам повинні бути зрозумілі не тільки
недоліки, а й переваги особистості дитини.

Чи означає це, що педагог не може кри-
тикувати батьків за неправильне виховання
дітей? Звичайно, ні. Але в роботі з батьками
необхідні вагомі знання та врахування їх
особливостей. Одних треба вчити вихову-
вати дітей, інших критикувати, а з треті-
ми — проводити відповідні заходи із профі-
лактики правопорушень, бездоглядності.

Педагогічна освіта батьків також явля-
ється важливою та складною в роботі клас-
ного керівника. Необхідно узгодити тема-
тику лекцій і бесід для батьків із задачами
виховання, що виникають перед школою
при переході учнів із класу у клас.

У необхідних випадках, коли потрібне
термінове втручання батьків у рішення то-
го чи іншого питання, класний керівник
запрошує їх до школи, і вони разом обгово-
рюють проблемну ситуацію. Один раз на
семестр доцільно проводити день відкри-
тих дверей. У цей день класні керівники
разом з учителями-предметниками зустрі-
чаються з батьками учнів, у яких виклада-
ють свій предмет, з 18 до 20-ї години. У цей
час проводяться індивідуальні бесіди, бать-
ки можуть переглянути контрольні зоши-
ти, ознайомитися з поточними оцінками
школярів, а за потреби тактовно коригува-
ти негативні впливи родини (якщо такі ма-
ють місце).

Вкладаючи працю у виховання підрос-
таючого покоління, класний керівник мо-
же спостерігати ріст і розвиток дітей, а та-
кож відчути задоволення від цієї праці.

О. Павленко

Класний керівник має вміти
«подати себе», завоювати
авторитет. Найкраще це
зробити, показуючи свою
повагу до кожного учня як
особистості з власними
думками, поглядами та
сприйняттям світу.
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го співробітництва та довірливого
спілкування з батьками.

5. Істотне підвищення педагогічної
культури вихователів, знаходжен-
ня ними гуманістичної педагогіч-
ної позиції. Сучасній школі по-
трібна праця, що дає можливість
виявлятись інтересам дітей і педа-
гогів, їхнім творчим силам і праг-
ненням. Відновлення та збережен-
ня природи, історичних пам’ятни-
ків, відродження народних про-
мислів — у всьому необхідна
участь школи.

Для освітніх установ з гуманістич-
ними виховними системами харак-
терні такі ознаки:

1. Наявність власної ідеології школи.
2. Формування визначеного способу

життя.
3. Педагогічно доцільна організація

середовища освітньої установи як
внутрішньої (предметно-естетич-
ної, просторової, духовної), так і
зовнішньої (соціальної, природ-
ної). генеральною метою вихован-
ня є формування гармонійно роз-
виненої особистості, здатної пов-
ноцінно виконати систему соці-
альних ролей; функції сімейні,
трудові, громадянські, геосоціаль-
ні, саморегулятивні. При цьому
необхідно орієнтуватись на за-
гальнолюдські цінності, варто
пам’ятати про випереджальний
характер мети виховання, про не-
обхідність проектування тих якос-
тей, що знадобляться нашому ви-
хованцю для життєдіяльності в
майбутньому. Виховання повинно
підготувати сьогоднішню дитину й
завтрашнього громадянина до
життя та роботи в демократично-

ПОЗАШКІЛЛЯ
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П
озакласна робота формує й розвиває особис-
тість дитини. Керувати виховним проце-
сом — значить не тільки розвивати й удоско-
налювати закладене в людині природою, ко-
ректувати намічені небажані соціальні відхи-

лення в її поведінці та свідомості, але формувати в неї
потребу в постійному саморозвитку, самореалізації фі-
зичних і духовних сил, тому що кожна людина виховує
себе насамперед сама, тут здобуте особисто — здобуте
на все життя.

Які ж концептуальні основи виховання у сформованій
політичній та економічній обстановці?

1. Виховання як відродження громадянина, людини куль-
турної й моральної, як необхідна умова соціалізації
особистості, є соціально обумовленим процесом, що
виконує стабілізуючі функції.

2. Збереження, розвиток культури.
3. Обслуговування історичного процесу зміни поколінь.
4. Створення умов для вільного розвитку особистості як

суб’єкта культури історичного процесу власного роз-
витку та життєтворчості.

Важливими базовими компонентами виховання є:
1. Виховання вільної особистості (високий рівень само-

свідомості, громадянськість, почуття власного достоїн-
ства, самодисципліна).

2. Виховання гуманної особистості (милосердя, доброта,
терпимість, доброзичливість, готовність допомогти).

3. Виховання духовної особистості (потреба в пізнанні й
самопізнанні, у красі спілкування).

4. Виховання творчої особистості (розвиток здібностей,
знань, умінь, навичок, інтелекту).

5. Виховання практичної особистості (знання основ еко-
номіки, працьовитість, хазяйновитість, володіння мо-
вами, фізичне загартування, хороші манери).

Відновлення виховання, що спирається на принцип гу-
манізації, означає:

1. Повертає виховання до людини.
2. Підтримку індивідуальності й самобутності дитини, рі-

шуче відмовлення від «валового» підходу у вихованні
та визнання кожної окремої дитини вищою цінністю
виховання, розвиток суб’єктивних властивостей твор-
чої потенціалу.

3. Здійснення в контексті національної культури як сере-
довища живильного духовного й морального розвитку
дитини.

4. Повернення виховання в родину до батьків, визнання
в них головних вихователів, пошук шляхів педагогічно-

СУЧАСНА ПОЗАКЛАСНА РОБОТА

Соціальне виховання повинно досягати двох цілей: успішності соціалізації підростаючих поколінь 
у сучасних умовах і саморозвитку людини як суб'єкта діяльності та як особистості.
Школи найчастіше не можуть вибрати необхідну спрямованість позакласної й загальношкільної
роботи. Це призводить до втрати часу, інтересу учнів і погіршення стосунків учнів і вчителів.

му суспільстві, де дійсними, а не уявними регуляторами поведінки будуть
мораль і право.
Свобода як мета й необхідна умова прогресивного розвитку досяжна тіль-

ки за умови її усвідомлення учасниками освітнього процесу, усвідомлення, яке
можуть дати молоді тільки виховання й навчання в їх єдності. Щоб людина мог-
ла справитися з тягарем відповідальності, покладеним на неї свободою волі, їй
необхідна мужність.

Прагнення до самостійності у виборі того, що складає зміст і сенс життя, —
роботи, спілкування, співіснування, особистого життя, дозвілля, властиве лю-
дині, але виховання покликане надихнути цю генеральну потребу особистості,
зміцнити, наповнити її конструктивним змістом.

Виховання потребує уміння аналізувати й рефлексії, спроможності пошуку
істини, творчості та самовдосконалення. Колосальне значення має також при-
лучення людей до мистецтва гідної щастя людини, мистецтва шляхетної насо-
лоди прекрасним. Щоб заповнити сенс життя, що втрачається, у світі, який по-
стійно ускладнюється, навчання і наукову працю, роздуми над складними
проблемами, безкорисливе прагнення до пізнання важливо уявити як важкі,
але гідні, дуже потрібні людині, що піднімає її й викликає повагу до діяльності
інших.

Правильне виховання покликане гармонізувати здатності та потреби лю-
дей. А для досягнення цієї мети їм треба вміти рефлексувати. Неруйнівну, а то
і творчу, творчу свідомість освіченій і розвиненій людині дає тільки рефлек-
сія — і мету, й найважливіший компонент освітньо-виховних зусиль.

Виховання покликане подбати про розумовий розвиток дітей, достатній для
розуміння ними розходжень між мрією й навчанням, пророцтвом і доктриною,
утопією та наукою. Важливо переконати підлітків не обманюватися словами.

Виховання розуму, націлене на запобігання особистих та суспільних траге-
дій, повинно містити в собі навчання послідовної самокритичності та критич-
ності, здатності тверезо мислити, готовності брати під сумнів усі надії й устрем-
ління й відкидати їх, якщо вони містять у собі небезпеку. Треба навчити дітей
ненавидіти самообман. У житті часто доведеться багаторазово перевіряти ін-
формацію, шукати та знаходити нові матеріали для такої перевірки й повторно-
го огляду.

Людині необхідно постійно підтримувати в собі інтерес до життя, до навко-
лишнього світу. Тому найвищою мірою бажане з’єднання естетичного й етич-
ного начала в особистості.

Виховання засноване на глибокому знанні моральної організації людини.
Щоб вижити, суспільству треба навчитись більш щирої терпимості, ніж нині
визнається.

Соціальна педагогіка служить меті облагородити, олюднити руйнівні егоїс-
тичні природні потяги, тому що інакше спільне життя людей стане неможливим.
У зв’язку з цим необхідно перебороти відчуження людини від культури. Педа-

Тре ба на вчи ти ді тей не на -
ви ді ти са мо об ман. У жит ті
час то до ве деть ся ба га то -
разо во пе ре ві ря ти ін фор -
ма цію, шу ка ти та зна хо ди ти
но ві ма те рі а ли для та кої
пере вір ки й по втор но го
огля ду.

ПОЗАШКІЛЛЯ
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1. Педагогічна культура батьків
Виховання дітей — це й життєва мудрість, і майстерність, і

мистецтво. Діти — щастя, створене батьківською працею.
2. Рід. Родовід
Поняття роду. Божа заповідь: «Шануй батька твого і матір

твою, так благо тобі буде, і довголітній будеш на землі».
Народна мудрість: Яке деревце, таке і яблучко. Живі батьки —

почитай, померли — поминай.
Поняття про родовід або про генеалогічне древо.
3. Традиції слов’янської родини
Родина — вищий сенс життя. Взаємини в родині. Повага до

старшого. Турбота й любов до дітей. Старі і діти. Батьківське бла-
гословення. Майнові права. Роль батьківського дому.

4. Моральні цінності нашої родини
Честь і достоїнство. Репутація («Що люди скажуть»). Працьо-

витість. Православна віра. Взаємодопомога.
5. Роль казки та дитячого фольклору в розумовому, морально-

му й естетичному розвитку дітей
Казки. Пестушки й потішки, перевертні. Лічилки та скоромовки.
6. Роль народної іграшки та народної гри в розвитку особистос-

ті дитини. Доброта російської народної іграшки. Гра формує ха-
рактер, загартовує волю, зміцнює фізично

7. Приучення до праці дітей і підлітків
Праця — основа життя. Як привчали дітей до праці. Що вміли

діти в різні вікові періоди.

8. Роль хрещених батька й матері у вихованні дітей
Обряд водохреща. Хрестини. Обов’язки хрещених. Дні, в які

пригощають кума з кумою.
9. Роль свят у вихованні дітей
Дитячі свята. Заклики. Колядки та щедрівки. Престольне свято

як засіб єднання роду.
10. Конференція «Традиції народної педагогіки».

Запитання
1. Народна педагогіка та сучасні теорії виховання.
2. Моральне виховання дітей.
3. Трудове й фізичне виховання.
4. Естетичне виховання засобами народної педагогіки.

МОЛОДШИЙ ШКІЛЬНИЙ ВІК
1. Молодший шкільний вік та його особливості (лекція).
Характеристика анатомо-фізіологічних та індивідуально-пси-

хологічних особливостей молодшого школяра, шляхи, засоби та
задачі його фізичного виховання. Особливості нервової системи
дітей молодшого шкільного віку.

Режим дня. Зміна працездатності школяра протягом тижня
Значення правильної організації відпочинку дитини, сон і його
значення. Гігієнічні вимоги до одягу, білизні, взуття дітей. Навич-
ки особистої гігієни школярів, шляхи та методи їх виховання в ро-
дині. Роль учителя в житті дитини.

ПЕДАГОГІЧНА ОСВІТА БАТЬКІВ
Методичні матеріали для занять з батьками

Продовжуємо публікацію методичних матеріалів 
для занять із батьками в сільській школі.

Відкритий урок # 1’ 2009

ПОЗАШКІЛЛЯ
гог повинен сприяти інтеріоризації культурних надбань, поєднуючи внутрішні
задатки дитини з активними зовнішніми обставинами, які закликають до їх
розвитку, приводячи до перших успіхів і закріплюючи їх наступний зміст ви-
ховання. Що ж необхідно знати кожному члену суспільства? Те, що корисно
для домашнього господарства, для ведення своїх справ, вільного розвитку здіб-
ностей і професійних навичок, для вміння додержуватись і захищати свої пра-
ва, для розуміння своїх обов’язків і можливості їх доброго виконання; суджен-
ня про вчинки за точними критеріями; те, що корисно для відторгнення все-
ляння.

Новим поколінням необхідно знати шляхи самознищення людства. До них
ми відносимо насамперед дурість, неуцтво, жадібність і недалекоглядність.
Історія людської дурості являє собою важливий компонент змісту виховання:
вона «вчить» учитись на вже зроблених помилках. Одночасно історія оман і
трагедій розуму корисна в тому сенсі, що сприяє розвитку обережності, суво-
рості суджень, дає уявлення про складності розумової роботи, учить поважати
її й перевіряти кінцеві результати.

Соціальна педагогіка має допомагати молоді в засвоєнні цілей життя, а
значить, і своєї діяльності. Цьому служить еволюція культури та науки. Їх іс-
торія допомагає новим поколінням краще зрозуміти сучасність. В історії мис-
тецтв, ремесел, теорій, технологій, соціальних устроїв тощо збільшення
знань про закони світу з’являється як би в уповільненій кінозйомці, що роз-
криває драму людей та ідей, узагальнює причини успіхів і поразок людства.
Це дозволяє засвоїти закони розвитку прогресу, застою й регресу в історич-
ній перспективі.

Велике значення має й вивчення історії суб’єкта пізнання (його раціональ-
ності й самого поняття): воно виховує конструктивність мислення, налаштовує
на творчість і служить освіті в більшому сенсі — як виходу людського роду зі
стану неповноліття у стан вільної неруйнівної творчості життя.

Величезного значення набуває засвоєння методів пізнання, розуміння їх
порівняльної ефективності, розвиток здатності до їх доречного та правильного
застосування. Наукове й навчальне пізнання має грані взаємодії, що дозволя-
ють застосовувати методи науки у виховних цілях. Так, інтроспекція у психо-
логічній науці, яка служить методом дослідження й діагностики, є одночасно й
ефективним способом самовдосконалення.

Любов, свобода, гармонія — ось три найбільші сили у вихованні людини, її
щастя й долі. Вони дають захист від жахів світу, гартують у життєвій боротьбі
та врівноважують деякі радості з багатьма скорботами.

Школа повинна захищати, розвивати, заохочувати самостійність і відпові-
дальність. Таке виховання дозволяє переборювати страх людей перед свобо-
дою особистого вибору.

Жодна дія зростаючої людини не
може бути зроблена без попередніх
роздумів над причинною залежністю
одних учинків від інших: тільки в та-
кий спосіб можна розвинути найцін-
нішу здатність передбачати послідов-
ність і наслідки дій.

Небезпека для людства виходить
насамперед із неправильного вихо-
вання, що вкорінює самовдоволення
й не підозрює в собі наявності недо-
умкуватості, жадібності, безвідпові-
дальної недалекоглядності.

Суспільству доводиться побоюва-
тись нового деспотизму. Тому що во-
но зіштовхнулося з ростом невігласт-
ва, що навчилось домагатися вла-
ди, — пануючого невігластва сірих,
поверхово освічених людей. Звідси —
найжорстокіші наші біди.

Соціальна справедливість може
ввійти тільки у вільну країну. Тому ін-
телектуальна свобода має всесвітньо-
історичне рятівне значення.

У доступному для огляду майбут-
ньому освітньо-виховна активність
стане найбільш ємним резервуаром
соціально й індивідуально-ціннісної
зайнятості сотень мільйонів людей.
В історичній перспективі виховання
повинно передувати економіці й полі-
тиці та випереджати їх у кожну дану
одиницю часу. Виховання має владу
над владою — впливає на громадську
думку та стимулює вироблення ідей.

Лю ди ні не об хід но по стій но
під три му ва ти в со бі ін те рес
до жит тя, до на вко лиш ньо го
сві ту. То му най ви щою мі рою
ба жа не з’єд нан ня ес те тич -
но го й етич но го на ча ла
в осо бис тос ті.

Лю бов, сво бо да, гар мо нія —
ось три най біль ші си ли у ви-
хо ван ні лю ди ни, її щас тя й
до лі. Во ни да ють за хист від
жа хів сві ту, гар ту ють у жит -
тє вій бо роть бі та врів но -
важу ють де які ра дос ті з ба -
гать ма скор бо та ми.
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Низова А. М. Великий учитель —
природа.

Стрижев А. Н. Домашняя энцикло-
педия.

12. Домашня робота молодших шко-
лярів

Навчальна діяльність, її місце, значен-
ня й роль у житті дитини, у розвитку її
особистості, формуванні характеру. Став-
лення дітей до навчання. Мотиви навчаль-
ної діяльності. Виховання інтересу до на-
вчання. Розвиток пізнавальної активності
та культури розумової праці. Організація
робочого місця й режиму. Розвиток мови
у процесі готування завдань. Робота зі
словниками. Єдність вимог родини та
школи до навчальної праці молодшого
школяра.

Література.
Бардин К. В. Как научить детей учится.
Концевая Л. А. Учебник в руках у

школьников.

13. Сучасні електронні іграшки й іг-
рашки наших бабусь-дідусів. Загальна ха-
рактеристика електронних іграшок. У чо-
му вони допомагають дітям, чим шкідливі.
Як впливають електронні іграшки на дитя-
чу психіку. Чи друг вашій дитині Інтернет?
Народна іграшка. Простір для фантазії.
Доброта народної іграшки.

Література
Мудрость народная.

14. Дружба в житті молодшого школяра
Дружба — неминуща моральна цін-

ність. Особливості дружби в молодшому
шкільному віці. Як допомогти дитині в її
взаєминах з однолітками.

15. Як уберегти дітей від лиха?
Попередження нещасних випадків, як

поводитись, щоб не сталось лиха. Як пово-
дитися вдома, в автомобілі, на вулиці, у во-
дойм. Правила поведінки з вогнем та елек-
троприладами.

Література
Ротенберг Р. Расти здоровым.

16. У що грають наші діти?
Характеристика народних ігор, їх роль

у розвитку характеру, у розумовому й фі-
зичному розвитку. Сучасні ігри, їх харак-
теристика.

Література
Абраменкова В. Воспитание школьни-

ков (4/98).
Аркин Е. А. Письма к родителям.
Спиваковская А. С. Игра — это се-

рьезно.

17. Розвивальні ігри (за матеріалами
Б. Нікітіна).

18. Капризи й упертість дітей
Що таке капризи. Слабкість у харак-

тері дитини, невпевненість. Заласканість

і зніженість. Шляхи подолання дитячих
капризів.

Упертість — прояв дитиною сили, ко-
рені впертості дітей у поведінці дорослих.
Боротьба з упертістю — це боротьба за
правильне виховання, за правильну обста-
новку життя дитини.

Література
Никитин Л. А. Я учусь быть мамой.
Аркин Е. А. Письма к родителям.

19. Зустріч із лікарем. Інфекційні за-
хворювання, їх профілактика

20. Зустріч із психологом. Темперамент
і характер

21. Що треба знати батькам про токси-
команію та наркоманію

22. Гігієна харчування молодших шко-
лярів. Значення їжі для росту, розвитку й
життєдіяльності організму. Основи раціо-
нального харчування. Режим харчування.
Правила прийому їжі.

Література
Еренков В. А. Детское питание.
Каневская Л. Я. Питание школьников.

23. Труднощі адаптації першокласників
до школи

Фізіологічні та психологічні труднощі
адаптації першокласників до школи. Систе-
ма взаємин з дитиною в родині в період
адаптації до шкільного навчання. Бать-
ківський практикум із проблеми.

Література
Воскобойников В. М. Как определить и

развить способности ребенка.
Коляда М. Г. Шпаргалка для родите-

лей. – Донецк: БАО, 1998.
Гиппенрейтер Ю. Б. Как общаться с ре-

бенком.

24. Значення емоцій для формування
позитивної взаємодії дитини з навколиш-
нім світом

Значення емоцій і почуттів для форму-
вання повноцінної особистості. Роль сі-
мейних відносин у розвитку емоційної сфе-
ри дитини.

Література
Газман О. С. Педагогика свободы и пе-

дагогика необходимости. – М., 1999.
Мицкевич Ж. И. Социальная работа

с семьей: мир взрослых и детей. – Минск,
2002.

Фадеева Е. И. Тайны имиджа. – М.
ЦГЛ «РОН», 2002.

25. Батькам про увагу й уважність
Значення уваги для результативності

навчальної діяльності. Прийоми розвитку
уваги дитини вдома.

Література
Психологический словарь.
Локалова Н. П. Как помочь слабоуспе-

вающему школьнику. – М., 2001.
Сонин А. В. Психологический практи-

кум. – М., 1998.
26. Як перебороти сором’язливість і не-

впевненість дитини.
Вплив сором’язливості та невпевненос-

ті на навчальні успіхи школяра. Шляхи по-
долання сором’язливості та невпевненості
дитини вдома й у школі.

Література
Вачков И. В. Групповые методы в рабо-

те школьного психолога. – М.: Ось. – 89,
2002.

Василевич Л. И. Дневник самопознания.

27. Моя дитина стає важкою
Яку дитину можна віднести до важких

дітей? Причини труднощів дитини – це ре-
зультат сімейної атмосфери, ставлення пе-
дагога, дурна компанія чи…? Як поводитися
з важкою дитиною – боротися з трудно-
щами чи чекати, що дитина переросте?

Література
Дереклеева Н. И. Справочник классно-

го руководителя. – М.: ВАКО, 2002.
Кротов В. Г. Массаж мысли. – М.: Со-

вершенство, 1997.

28. Домашня школа інтелектуального
розвитку. Значення уяви в інтелектуально-
му розвитку дитини

Значення уяви в інтелектуальній діяль-
ності людини. Уява та творчі здібності.

Література
Локалова Н. П. Как помочь слабоуспе-

вающему школьнику. – М.: Ось. – 89,
2001.

Сонин В. А. Психологичесий прак-
тикум.

29. Як навчити свою дитину жити у сві-
ті людей. Уроки етики поведінки для дітей і
батьків

Що значить бути культурною люди-
ною? Критерії культури особистості. Ана-
ліз результативності роботи з дитячим
колективом з виховання моральних цін-
ностей.

Література
Коломинский Я. Л. Мы живем среди

людей.
Беседы о нравственности: Сборник

статей.

30. Як уберегти дитину від насильства
Статистика обговорюваної проблеми.

Аналіз думки батьків про проблему насиль-
ства. Можливі шляхи попередження на-
сильства стосовно дітей.

Література
АрбузовВ. И. Неврозы у детей и их ле-

чение.
Грибоедов А. С. На пути к преступлению.
Кащенко В. П. Педагогическая кор-

рекция.
Макаренко А. С. Книга для родителей.

РОДИНА
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Інтереси молодшого школяра, особли-
вості розвитку його волі й характеру. Особ-
ливості пізнавальних процесів, сприйняття,
уваги, пам’яті й уяви молодшого школяра.

Література
Возрастная и психологическая психо-

логия.
Крутецкий В. А. Психология обучения и

воспитания школьников.
Петрунек В. П., Таран Л. П. Младший

школьник.
Люблинская. Психология младшего

школьника.

2. Телебачення і діти
Телебачення як засіб виховання шко-

лярів. Особливості впливу телебачення на
дітей молодшого шкільного віку. Необхід-
ність виборчого та планомірного перегляду
телепередач. Обговорення телепередач у
родині. Роль батьків у вихованні культури
сприйняття телепередач дітьми.

Література
Диалоги о воспитании.
Ксенофонтов В. В. Если в семье телеви-

зор и дети.

3. Матір і батько — перші вихователі
Значення впливу батьків на форму-

вання особистості дитини «Мати — усій
справі кінець», «Який батько, такі й діт-
ки». Матір у житті людини. Материнство
як вища соціальна цінність. Шляхетність,
безкорисливість, мужність і мудрість ма-
теринства.

Материнство як гідне життя в родині й
суспільстві, безустанна праця душі із само-
виховання, вимогливість до себе. Уміння
матері розуміти дитину, бути її задушев-
ним другом. Виховання матір’ю в дітей лю-
бові й поваги до батька, до дідуся та бабусі.
Виховання родинних почуттів між своїми
дітьми та близькими.

Батько й діти. Батьківство як шляхетна
й відповідальна місія чоловіків, природно-
соціальна потреба людини. Особливості
батьківської любові до дітей. Співвідно-
шення емоційного й раціонального в бать-
ківській любові до дітей. Батько — носій ви-
щих суспільних ідеалів, охоронець мате-
ринського авторитету, честі родини, зразок
подружньої вірності. Суспільне визнання
батька — складова частина його бать-
ківського авторитету, предмет гордості
дітей.

Література
Баскина А. Л. Когда в ответе двое.
Гамаюпов И. Н. Легко ли быть папой?
Захарова Л. Н. Растут в семье мама

и папа.
Лавров А. С., Лаврова О. А. Вы, ваш ре-

бенок и мир вокруг.

4. Бабуся й дідусь — охоронці сімейних
традицій. Особливості любові до онуків.
Бабусині пісні та казки. Роль бабусі у вихо-

ванні добрих почуттів, розвитку мислення
дитини. Приучення дитини до посильної
праці.

Дідусь та онуки. Іграшки, забави, зроб-
лені дідусем. Спільна праця з онуками.
Спогади бабусі й дідуся — кращий спосіб
зміцнення внутрішньосімейних зв’язків.
Сімейний альбом.

Виставка робіт бабусь і дідусів. Бюлете-
ні, стенди, альбоми про бабусь і дідусів,
оформлені онуками.

5. Турбота батьків про фізичне вихо-
вання та здоров’я молодших школярів.
Вплив навчальної роботи у школі на орга-
нізм дитини. Ознаки стомлення. Активний
відпочинок. Правильна постава та її зна-
чення для здоров’я дітей. Попередження
розвитку короткозорості у школярів. Чис-
тота рук, тіла, одягу. Роль рухливих ігор на
свіжому повітрі, лижних прогулянок, ка-
тання на лижвах і т. п. у зміцненні здоров’я
дітей молодшого шкільного віку. При-
родний ритм життя й основи правильного
режиму. Значення гігієнічних умов сну
дитини.

Література
Антропова М. В. Гигиена младшего

школьника в семье.
Петрунек В. П., Таран Л. Н. Младший

школьник.
Физическая культура в семье.
Сгуденикин М. Л. Книга о здоровье

детей.
6. Моральне виховання молодших

школярів
Суть процесу морального виховання: ви-

ховання стійких моральних переконань, мо-
ральних почуттів, навичок і звичок. Роль
батьків у вихованні в дітей норм моральнос-
ті: роз’яснення їх суті, виховання високих
моральних потреб і мотивів поведінки. Доб-
рота, справедливість, чесність, правдивість,
скромність — провідні моральні якості мо-
лодшого школяра. Їх виховання в родині.
Причини дитячої неправдивості. Довіра до
дітей, повага й вимогливість до них. Роль за-
охочення та покарання у вихованні чесності
та правдивості в дітей.

Література
Азбука нравственного воспитания //

Мир детства: Младший школьник.
Щуркова Н. Е. Научить быть чело-

веком.

7. Виховання в молодших школярів
культури поведінки

Культура поведінки — складова части-
на морального виховання молодших шко-
лярів. Єдність зовнішньої та внутрішньої
культури. Виховання поваги до людей,
результатів їхньої праці, суспільних на-
дбань. Правила поведінки та гарні манери.
Вироблення навичок поведінки. Поведін-
ка в гостях, удома та на вулиці, у громадсь-
ких місцях. Приклад батьків — основна

умова успішного виховання культури по-
ведінки в дітей. Культура мови дитини.
Неприпустимість у родині брутальних
слів і виразів.

Література
Богданова О. С., Петрова В. И. Воспи-

тание культуры поведения. 1–3кл.
Дорохов А. А. Это стоит запомнить.

Книга о том, как себя вести, чтобы тебе и
другим было лучше и приятнее жить //
Мир детства: Младший школьник.

8. Естетичне виховання молодших шко-
лярів. Естетичне виховання — складова
частина духовного розвитку школяра.
Зв’язок естетичного виховання з розумо-
вим, моральним, трудовим і фізичним.
Формування у школярів у родині потреби
жити за законами краси. Стимулювання
художньої діяльності дітей, задоволення
їхньої потреби у творчості. Роль батьків у
розвитку в дітей розуміння краси рідних
місць. Роль батьків у прилученні дітей до
різних видів мистецтва. Організація дитя-
чого дозвілля.

Література
Эстетическое воспитание в семье.
Щербо А. Б., Джола Д. Н. Красота вос-

питывает человека.

9. Родина й виховання в дітей працьо-
витості

Участь дітей молодшого шкільного віку
в сімейній праці. Зв’язок фізичної праці з
розумовим розвитком дитини. Праця —
джерело виховання. Роль батька у трудово-
му вихованні.

Література
Ушинский К. Д., Черепанова И. Б. Дети

взрослеют в труде.

10. Роль читання в розвитку молодших
школярів. Педагогічне керівництво читан-
ням молодших школярів у родині.

Розвиток інтересу до читання. Вихо-
вання читацького смаку в молодших шко-
лярів. Особливості сприйняття дітьми про-
читаних книг. Бесіди батьків з дітьми про
прочитані книги. Допомога в накопиченні
словникового запасу молодшого школяра.
Бібліотека школяра в родині.

Література.
Липкова И. Л. Дети и книги.
Стрелкова И. И. Дорога в Читай-город.

11. Виховання в молодших школярів лю-
бові до природи, дбайливого ставлення до
неї. Спілкування з природою як природна
потреба людини. Характерні риси прояву
цієї потреби в молодших школярів. Вплив
природи на розумовий, моральний, естетич-
ний і фізичний розвиток дітей. Виховання в
дітей дбайливого ставлення до природи, лю-
бові до тварин, турботи про них.

Література.
Диалоги о воспитании.

РОДИНА
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Мета:
• поглибити знання учнів про свято

Водохреща, звичаї, обряди, тради-
ції, пов’язані з циклом Різдвяних
свят;

• розвивати творчі здібності учнів —
уміння виразно читати поетичні
твори;

• виховувати повагу до традицій на-
ших прапрадідів, патріотизм, мило-
сердя, почуття прекрасного.

Обладнання: полотно із зображен-
ням дійства освячення води на річці,
дитячі малюнки на тему «Різдвяні
свята».

Шановні діти й гості нашого свята!
Сьогодні наш виховний захід присвя-
чений завершенню різдвяного циклу
свят. Усі ви знаєте ці свята, але з кож-
ним наступним поколінням традиції
святкування забуваються, відходять у
минуле. Тому, щоб зберегти пам’ять
про наших предків, про їхні звичаї та
обряди, ми вирішили провести вихов-
ний захід на тему «А що третє свято —
святе Водохреща».

Січень — перший місяць року й
найсуворіший місяць зими. Кажуть,
що це зими половина, бо січе зиму на-
впіл. Проте є й інші пояснення назви
цього місяця. Січень, бо сніг січе з віт-
рами. Ще таку назву в давнину
пов’язували з тим, що саме о цій порі
вільно рубали сокирами (сікли) дере-
вину, бо вона перебувала у стані спо-
кою. Народна мудрість каже, що в січ-
ні сонце повертає на літо, а зима — на
мороз. У цьому місяці найясніші, со-
нячні, але разом з тим — морозні дні.
Сонце іноді при сильному морозі ви-
дається наче в кільцях. Це називається
«простинець». А ще січень називали
«студень», «тріскун», «шипун», «льо-
довик», «вогневик». Саме на цей міся-
чи припадає найбільше свят, що по-
значені особливою поетичністю. В од-
ній з колядок мовиться:

Та прийдуть до тебе три празники
в гості: що перший же празник — свя-
теє Рожество, що другий же праз-
ник — святого Василя, що третій же
празник — святе Водохреща.

Дівчатка співають різдвяну пісню
«Добрий вечір тобі, пане господарю».

Протягом усіх Різдвяних свят, які
тривали два тижні — від Різдва (7 січ-
ня) й до Водохреща (19 січня), у кож-

ній господі тричі варили кутю — бага-
ту, щедру й голодну.

Різдво є найдавнішим нашим свя-
том. Походить воно з дуже давніх ча-
сів, коли наші предки ще не були хрис-
тиянами. У ті часи це було свято на
честь доброго бога Сонця, що звався
Дажбог. Пізніше, коли наші предки
прийняли християнство, того самого
дня почали святкувати день народ-
ження справжнього Бога — Ісуса
Христа.

У Віфлеємі
В стайні на сіні –
Христос родився Всім на спасіння!
Люди, радійте, Христа вітайте,
Божому сину Славу віддайте!
Слава на небі Богу Святому,
На землі спокій
Роду людському.

Різдво починається Святвечором.
На це родинне свято готують дванад-
цять страв, найосновнішою їжею, зви-
чайно ж, є кутя та узвар.

Що ще роблять на свято? (Так, звіс-
но, колядують.)

Хто проспіває нам якусь незвичай-
ну колядку? (Додаток 2.)

Наступним святом Різдвяного цик-
лу був Новий рік, або свято Василя.
Василь приходив не сам, а з дівчиною
Маланкою. Увечері хлопчики та дів-
чатка поодинці чи гуртом обходили су-
сідів і родичів, щоб защедрувати. Ті, у
свою чергу, обдаровували збережени-
ми з осені яблуками, ліщиновими горі-
хами, гарбузовим чи соняшниковим
насінням. Тих, хто приходив пізніше,
частували гречаними млинцями.

Від якого слова, на вашу думку,
походять слова «щедрівка», «щедру-
вати»?

Розкажіть щедрівку, з якою ви хо-
дили щедрувати. (Додаток 1.)

Нарешті надходила третя й остан-
ня в різдвяному циклі кутя. У народі
називали її «голодною». Голодною ку-
тею цей Святвечір зветься тому, що в
цей день необхідно дотримуватися су-
ворого посту. На цю вечерю готують
кутю та узвар, варять вареники, голуб-
ці та всякі інші страви. Усі страви готу-
ють з рослинних продуктів. Риби в цей
день не їдять також.

Споживши страву, горщики ви-
носили до воріт і розбивали. Деінде

мисливці робили кілька холостих по-
стрілів. Ці дійства пов’язували із за-
вершенням свят — розстрілювались
або проганялись кутя та мороз. Діти
тим часом вибігали на вулицю, стука-
ли макогонами в хатні кути та тини й
декламували: «Геть, кутя, з покуття,
йди на базар!».

Перед Різдвяними святами хати
прикрашали «павучками» та «їжач-
ками», які робили з тіста чи глини. А
напередодні Водохреща, на покуття,
робили хрестики із соломи та чіпляли
біля вікон, обіч віконних рам і две-
рей. Вони виконували роль оберегів
від нечистої сили, котра у дні свят
уважалась особливо небезпечною.

Урочиста й найтаємніша частина
свята починалась опівночі — службою
Божою в церквах. Перед світанком
уся процесія йшла до річки святити
воду. Заздалегідь парубки й дорослі
чоловіки вирубали на льоду великого
хреста, витягали з води, тут же, на льо-
ду, установлювали його, обливали бу-
ряковим квасом (він фарбував лід у
малиновий колір). Поруч установлю-
вали також вирубані з льоду престол,
вівтар, інші церковні оздоби. Після
відправи священик освячував воду,
тричі занурюючи в ополонку хреста та
прихиляючи до води запалену свічку,
а тоді кропив освяченою річковою во-
дою всіх присутніх, вітав зі святом.
Тут хлопці випускали з рук принесе-
них із собою голубів.

Освячену воду люди набирали у
принесений із собою посуд. Потім
найсміливіші юнаки купались в опо-
лонці й усі співали:

Йордан, Йордан, вода студенька,
Пречиста Діва воду брала,
Своє Дитя напувала.

Удома кропили цією водою хату,
хлів, двір, худобу. Освячена на Водо-
хреща вода вважалася цілющою, її
зберігали за образами й використову-
вали для лікування хвороб, при
засіванні поля тощо. Зберігали також і
свічку, що горіла біля води.

Хто пам’ятає, як вітаються на
Різдво?

На свято Водохреща, зустрівшись,
наші пращури казали: «Христос Хрес-
тився!», а інші відповідали: «У річці
Йордані!»

ЩО ТРЕТІЙ ЖЕ ПРАЗНИК — СВЯТЕ ВОДОХРЕЩА
Сценарій свята

РОДИНА
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СВЯТО РІЗДВА ХРИСТОВОГО
Сценарій свята

Перший ведучий. Село. Українська хата. Святий
вечір напередодні Різдва Христового. Ось господарі –
Одарка та Степан – готуються до свята. Степан мете
хату.

Одарка. Що ти там мелеш?
Степан хоче винести сміття.

Одарка. Хто у Святий Вечір сміття на вулицю вино-
сить?! Ти хочеш, щоби про нас люди балакали?

Степан. Чого сваришся, ти краще порайся скоріше,
а то з голоду померти можна. Давай скоріше збирай на стіл
і будемо їсти!

Одарка. Хто це до першої зірки їсти сідає?

Степан. Ти правду кажеш, треба зачекати. О! Хто це
стукає?

Стукіт у двері.

Одарка. Степане! Та це, мабуть, колядники прийшли,
одчиняй скоріше двері!

Перший колядник.
Хай за вікном хуртеча злиться,
А нам співати і радіти,
Горить ялинка у світлиці,
З Різдвом Христовим, любі діти!

Другий колядник.
Дніпро обняв дзвінкі Карпати,
А в хаті вже кутя і сіно.
Дозвольте заколядувати.
З Різдвом Христовим, Україно!

Одарка та Степан (радісно). Колядуйте, колядуйте!

Третій колядник.
Ой, ішла колядка
Вулицями міста
У стрічках сріблястих,
В світлому намисті.

Четвертий колядник.
На сніг розсипала,
«Божий Син народився!», –
Усіх сповіщала.

П’ятий колядник.
Зірничка з неба світло кидає,
Христос – дитятко нині рождаєсь.
Світи, зірнице, Христу й Марії,
Кріпи в нашім серці віру й надію.

Шостий колядник.
Хай ця зірничка в різдвяні свята
Несе нам щастя по наших хатах!

Здоров’я, втіху, пошану від свята,
Багатства і долі на многії літа.

Сьомий колядник.
Маленький Ісусик не спить, дрімає,
Своїми рученятами весь світи обіймає.
І вашу хатину, і вашу родину,
І всю Україну – Христос ся рождає!

Одарка та Степан виносять коровай і ламають його,
хочуть розділити на всіх.

Восьмий колядник.
Добрий вечір вам!
Дайте дохід нам!
Як не дасте доходу –
Перевернем хату на воду!
Та не ламайте, та по цілому давайте!
Добрий вечір! Святий вечір!
Треба заповіді Божі
У життя ввести святі.
Господь каже – живи так-то,
Довго вік свій проживеш.
І по смерті, хоч умреш ти,
В Воскресінні оживеш.

Дев’ятий колядник. У святих отців є така думка: Гос-
подь може тисячу разів народжуватись, але це не має для
тебе жодної користі, якщо Він хоча б раз не народиться у
твоїй душі, не народиться для тебе особисто.

Десятий колядник. Тому ми і кажемо один одному не
«Христос родився», а «Христос рождається».

Одинадцятий колядник. Рождається неперестанно в
наших душах, якщо ми не зачиняємо перед ним двері.

Дванадцятий колядник. Тож нехай ці колядки, ці свят-
кові вистави допоможуть нам вникнути в саму суть цієї не-
звичайної події.

Тринадцятий колядник. Святий Афанасій Великий
сказав: «Бог став людиною, щоб людина стала Богом», щоб
людина обожилася, щоб усе, що в нас є, було пронизано
світлом благодаті.

Чотирнадцятий колядник. Коли народився Спаситель,
ангельський хор у небі співав: «Слава в вишніх Богу і на
землі мир».

П’ятнадцятий колядник. Тільки убогі пастушки змогли
почути цю новину, тільки вони не спали, тільки їхнє серце
було відкрито для благої вісті спасіння.

Шістнадцятий колядник. За свою дитячу щиру віру й
любов, простоту серця вони сподобились першими покло-
нитися Христу.

Т. Майданник
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Здавна наші предки вважали, що
вода й вогонь — це основа життя всьо-
го сущого на Землі. Тому освяченню
води споконвіку приділялась велика
увага. Українські знахарі також уміли
«замовляти» воду:

Водичко-йорданичко!
Вмиваєш луги-береги, коріння,
Різне каміння,
Умий і мене від гніву, ненависті
Й від усякого лиха.

Після Водохреща слабшали мо-
рози. Тому казали: «Тріщи не тріщи,
а вже минули Водохрещі».

Звідки походить такий звичай Хре-
щення?

Ось як у своєму вірші Ярослав
Вільшанко описує свято Водохреща:

Там, на річці на Йордані
Там Господь Христос хрестився,
З рук Хрестителя Івана
У святій водичці вмився.
Розійшлися Апостоли
Ген на гори, ген за води,
Голосили Боже слово
І хрестили всі народи.
І святий Андрій — апостол
Воду цю приніс за море,
Нашим Дніпром плив він просто
Аж де Київськії гори.
Наш святий князь Володимир
Нарід весь обмив свій рідний
Йордан-водами святими,
Щоби правди став він гідний.
Де є віра в Боже слово,
Де любов є до Вітчизни –
Всіх вода-Йордан обновить,
Всіх Йордан-вода очистить.

Свято Водохреща також нази-
вають Богоявленням. Як ви думаєте,
чому?

Щоб краще зрозуміти чому, зараз,
дітки, вам розкажуть переказ із Біблії
про це свято.

Хрещення господнє
Насправді хрещення Ісуса Христа

відбулося через тридцять років після
Різдва.

Ви вже чули про те, що Різдво свят-
кували навіть язичники.

Хрестив його чоловік на ім’я Іоанн.
Іоанн Предтеча жив у пустелі, носив
одяг з верблюжої шерсті та весь час
проводив у молитві. Їв він дуже мало.
Бог велів йому йти на річку Йордан
і сповістити людям про те, що скоро
з’явиться Спаситель. Він говорив:
«Покайтеся! Христос уже на землі!».
Хто його слухав, того Іоанн хрестив

у річці Йордан. Тому його християни
називають Іоанном Хрестителем.

Коли Ісусу Христу сповнилося
тридцять років, він також прийшов з
міста Назарета до пророка хрести-
тись. Іоанн Хреститель знав, що Хрис-
тос ніколи не робив гріхів і саме він є
Спасителем. Тому він став утримувати
його: «Мені треба від Тебе хреститись,
а не Тобі від мене».

Але Ісус Христос наполягав на хре-
щенні не тому, що це Йому потрібно,
а для того, щоб освятити воду та зро-
бити її джерелом освячення людини:
«Допусти це тепер, тому що так нале-
жить виконати всю правду». І хрес-
тився. Коли ж він виходив з води, небо
відкрилось, і Дух Святий у вигляді го-
луба зійшов на Ісуса Христа. А з неба
пролунав голос Бога Отця: «Це — Син
Мій улюблений, в Якому Моє благо-
воління».

З тих пір і до наших часів у пам’ять
про хрещення Ісуса Христа 19 січня
ми святкуємо Водохреща. У церкві, а
також на річці чи на озері після мо-
литви віруючих Бог освячує воду, як
колись освятив її Ісус. Свята вода, як-
що з вірою прийняти її, допомагає
хворим і здоровим, дає сили та зціляє
від хвороб.

То хто ж відповість, чому свято Во-
дохреща ще називають Богоявленням?

Під час розповіді ми ще розповіда-
ли, що після охрещення води хлопці
відпускали принесених голубів. Чому,
на вашу думку, саме з голубами при-
ходили юнаки?

Хрещення — це дуже важливий
день у житті. Людина немовби знову
народжується на світ. Людська душа
отримує від Бога благодать, силу тво-
рити добро і стає ближчою до Бога. Пі-
сля хрещення в людини починається
нове життя. Бог допомагає їй у всіх
добрих справах. А ми самі також на-
магаємось творити добро, виконувати
Божі Заповіді.

Діти всі разом читають молитву
Катерини Перелісної.

Молитва
Пошли нам, Боже,
Маленьким дітям
Щастя, здоров’я
На довгії літа!
Щоб виростали
Розумні і сильні,
Душею чисті
І серцем вільні.
Щоб нам світила
Зіронька долі,
Щоб ми не знали
Лиха ніколи.

На останок ви розгадаєте кросворд
«Коляда» й перевірите себе, як ви
запам’ятали інформацію про цикл Різ-
двяних свят.

Додаток 1
Щедрик

Щедрик-щедрик-щедринець!
Ой, який я молодець — 
Прийшов посипати,
Забув зерна взяти...
Та маю в кишені
Гороху з півжмені.
Сію, вію жито
У зимі — на літо.
Нехай Бог поможе,
Щоб все було гоже!
З Новим роком будьте,
Мене не забудьте!

Катерина Перелісна

Щедрівка
Хто в цьому домі живе-поживає,
Того з Новим роком поздоровляєм!
Бажаєм щастя всім в цьому домі,
Радості, успіхів в році Новому!..
Дітонькам — 
Добре щоденно учитись,
Щоб з похвалою школу скінчити,
Щастя — дорослим, втіхи — малечі,
Всім добрий вечір, 
Всім добрий вечір.

Додаток 2
Звізда, звізда велика, дерев’яна,
Вся в позолоті, аж блищить.
Вже на підході ніч різдвяна,
У ніч таку ніхто не спить!
І ми в цю ніч не будем спати, — 
Один раз в році на ходу, — 
Від хати підемо до хати
І понесем свою звізду.
Колядки знав ще наш прапрадід
Від незапам’ятних сторіч.
І ми колядці дуже раді,
Колядуватимем всю ніч.

Марія Хоросницька

Віншування
Я — маленький хлопчик,
Виліз я на стовпчик.
На сопілці граю, 
Христа прославляю.
З Різдвом у цій хаті
Будьте всі багаті.
Хай Ісусик наш маленький
Буде повік Вам любенький.
Я маленька дівонька,
Як у полі квітонька,
Колядоньку вам співаю,
Христа прославляю.
З Різдвом тут до вас прийшла,
Божу радість принесла.

Т. Богомаз

РОДИНА

М
ис тец т во — це кра ї на, де по єд ну ють ся смі ли ві фан -
та зії, мрії та ду ша мит ця: хо ре ог ра фа, ак то ра, ху -
дож ни ка чи му зи кан та… По єд на ла в со бі всі ви ди
мис тец т ва й Ні жинсь ка шко ла мис тецтв при Ні -
жинсь ко му уні вер си те ті куль ту ри і мис тец т ва ім.

М. Зань ко вець кої, де ди рек то рує Л. Пі он т ковсь ка.
Так чу до во, що в наш не прос тий час є не бай ду жі лю ди, го лов -

ною ме тою яких є фор му ван ня гар мо ній ної осо бис тос ті, які вчать
ці ну ва ти не тов щи ну га ман ця, а ду хов не та спо кон віч не. Са ме до
та кої ко гор ти від но сить ся і Юлія Пет рен ко з Ні жинсь кої шко ли
мис тецтв. Сво го ча су во на за кін чи ла ху дож нє від ді лен ня цієї шко -
ли, зго дом ста ла там пра цю ва ти ви кла да чем об ра зот вор чих дис -
цип лін. За хоп ли вий світ об ра зів на ці лив на но ве, не ор ди нар не.
Про те, як ві до мо, усе но ве – це доб ре за бу те ста ре. Ви вча ю чи на -
ро доз нав чу лі те ра ту ру, за хо пи лась мо ло да вчи тель ка ліп лен ням...
із со ло но го тіс та, як не див но це зву чить. По ча ла ра зом із діть ми лі -
пи ти ма лень кі фі гур ки-обе ре ги, арт-ля льок. А од но го ра зу спро бу -
ва ла ство ри ти із со ло но го тіс та ба ре льє ф ну кар ти ну; ви ко рис тав ши
для цьо го влас ні до бав ки та ме то дом проб і до слід жень мо ло да вчи -
тель ка про ве ла апро ба цію своєї тех ні ки ліп лен ня кар тин-ба ре льє  -
фів із со ло но го тіс та. Пі сля то го вже не змог ла зу пи ни ти сь.

Юну мис т ки ню під три ма ла місь ка вла да (осо бис то місь кий го -
ло ва М. При ходь ко), Ні жинсь кий від діл сім’ї та мо ло ді при міськ -
ви кон ко мі (то діш ня за ві ду вач ка Т. Бас сак). Са ме во ни до по мог ли
ор га ні зу ва ти пер ші пер со наль ні ви став ки ху дож ни ці в Ні жи ні,
Ки є ві, Льво ві. Від гу ки спе ці а ліс тів по ра ду ва ли: її тво ри на зва ли
«об’єм ним жи во пи сом», про них по ча ли по ві дом ля ти га зе ти, жур -
на ли, те ле ба чен ня. У 2005 р. Ю. Пет рен ко от ри ма ла грант Пре зи -
ден та Укра ї ни на ре алі за цію про ек ту «Бе ре ги ня» для об да ро ва ної
мо ло ді, який про во див ся на ба зі шко ли мис тецтв і вклю чав у се бе

роз пов сюд жен ня ав торсь кої тех ні ки ліп лен ня кар тин із со ло но го
тіс та.

Ю. Пет рен ко є ав то ром ря ду по сіб ни ків. До ре чі, пер ши ми
роз гле ді ли по тріб ність її роз роб ок для ши ро ко го за га лу осві тян
са ме в на шій ре дак ції «Пле я ди» та ви пус ти ли у світ її по сіб ни ки
«Ліп лен ня: пер ша схо дин ка до скуль п ту ри», «Де ко ра тив но-
приклад не мис тец т во», «Ро бо та з при род ними ма те рі а ла ми», «Ди -
зайн». На сьо год ні в Юлії вий ш ли дві ве ли ко фор мат ні ко льо ро ві
ди тя чі книж ки «Бе ре ги ня» та «Моя пер ша книж ка з ма лю ван ня»,
ці ла се рія дру ко ва них ста тей. Во на – не од но ра зо ва учас ни ця
моло діж них фо ру мів, ви ста вок і між на род них про ек тів. Уже від -
бу лось ві сім пер со наль них ви ста вок мо ло дої ху дож ни ці.

А ще в Юлії про явив ся не аби я кий пе да го гіч ний та лант. Чи ма -
ло її уч нів ста ли ла у ре ата ми й дип ло ман та ми різ но рів не вих кон -
кур сів ди тя чих ро біт: Ді ана Со ло ма ді на, Ан на Фі лє є ва, Ві та лій На -
зар чук, Вла дис лав На зар чук, Оле на Ште пу ра, Ан на Бой ко, Ан на
Пав лю чен ко, Ка те ри на Кат ру ха, Ва ле рія Усти но ва та ін ші.

Над зви чай но на пру же ний ритм жит тя тіль ки на дає сил Юлії.
Во на вчить ся у Львівсь кій на ці о наль ній ака де мії мис тецтв Укра ї -
ни, на вчає ді тей, тво рить і пі знає рід ний край, про во дя чи май с тер-
кла си для ді тей і до рос лих, щоб яко мо га біль ше лю дей до тор к ну -
лись до ви то ків сво го ро до во ду, при га да ли своє по ход жен ня.

Стає зро зу мі лім, чо му, об го во рю ю чи но вий ди зайн об кла дин -
ки на шо го ча со пи су «Від кри тий урок: роз роб ки, тех но ло гії, до -
свід», ре дак ція зу пи ни лась на ав торсь ких ро бо тах та ла но ви тої
дів чи ни, ви кла да ча Ні жинсь кої шко ли мис тецтв Юлії Пет рен ко.
Спо ді ва є мось, що від чут тя дій с но го на тхнен ня на дих не на ших
чита чів на по даль шу твор чу пра цю, а ди тя чі ду ші на пов нять ся
вічним і пре крас ним.

ЯКЩО НЕ ТВОРЧО, ТО НАВІЩО?

Ю. Петренко з вихованцями Ніжинської школи мистецтв упевнена, 
що красиво має бути в середині душі людини, і зовні — в оселі.

На фо то Ю. Пет рен ко зі сво ї ми ви хо ван ця ми.
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Моя ти зо рень ко свя тая!
Моя ти си ло мо ло дая!
Сві ти на ме не, і огрій,
І ожи ви моє по би те
Убо ге сер це, не ук ри те,
Го лод неє. І ожи ву,
І ду шу воль ную на во лю
Із до мо ви ни воз зо ву.
І ду шу воль ную… О до ле!
Про ро че наш! Моя ти до не!
Твоєю ду му на зо ву.
Про ек ція пор т ре та Мар ка Вов ч ка.

Ве ду ча. Пе ред на ми – кла сик, жін ка ди во виж ної до лі, тим
біль ше гід на по ша ни, що са ма зро би ла її, цю до лю; лю ди на рід кіс -
но го бла го род ст ва й ду хов ної чис то ти. Спро бу є мо ж уяви ти де які
яс к ра ві ри си Ма рії Олек сан д рів ни, уда ю чись до кіль кох сво го ро -
ду пе ре лом них мо мен тів її жит тя.

Мар ко Вов чок. У все сві ті ме ні ві до мі ли ше дві пре крас ні ре чі:
зо ря не не бо над на ши ми го ло ва ми і по чут тя обов’яз ку в на ших
сер цях.

Ве ду чий. Ці ве лич ні та муд рі сло ва пе ре да ють ду шу Мар ка
Вов ч ка – ви дат ної ук ра їнсь кої пись мен ни ці, по слі дов ни ці ідей
Коб за ря.

Ве ду ча. На ро ди лась у Ро сії, але по над усе лю би ла Укра ї ну.
Хоч ку ди б її не за ки да ла до ля, во на сер цем пе ре бу ва ла в Укра ї ні,
дум кою – в Євро пі, а ру ка ми обій ма ла весь світ – світ людсь кої
муд рос ті й гу ма ніз му.

Ве ду чий. Ви їж д жа ю чи з Укра ї ни, ду шу свою за ли ша ла з нею.
Одно го ра зу під час пе ре бу ван ня в Са ра то ві свої по чут тя ви сло ви -
ла ме та фо рич ни ми сло ва ми в лис ті.

Мар ко Вов чок. Увесь Са ра тов від да ла б за єди ну стеб лин ку
чеб ре цю, який рос те на бе ре гах Ро сі.

Ве ду чий. По ми ра ю чи, ма ри ла, щоб її по хо ва ли по руч із Шев -
чен ком…

Ве ду ча. Сьо год ні лі те ра ту ро знав ці, зда єть ся, ціл ком з’ясу ва ли
проб ле му ро до во ду Мар ка Вов ч ка – Ма рії Ві лінсь кої.

Мар ко Вов чок. Я ж са ма не на пи са ла жод ної, на віть най ко рот -
шої своєї біо гра фії. Ка те го рич но пе ре ко на на, що «до ки жи ве лю -
ди на, біо гра фія пе ред час на».

Ве ду чий. Во на не за пе ре чу ва ла жод них ви га док про се бе і не
спрос то ву ва ла пуб ліч но по ми лок у сво їх біо гра фіч них да них. Ма -
ла пе ре ко нан ня, що біо гра фію лю ди ни вар то пи са ти тіль ки пі сля
її смер ті.

Ве ду ча. І все ж та ки – як ста ла во на, Ма рія Ві лінсь ка, ук ра -
їнсь кою пись мен ни цею Мар ком Вов ч ком?

Му зич ний фон. Дру га па ра ве ду чих.

Ве ду ча. 22 груд ня 1833 ро ку в ма єт ку Єка те ри нинсь ке Єлець -
ко го по ві ту Орловсь кої гу бер нії в ро ди ні ар мійсь ко го май о ра
Олек сан д ра Ві лінсь ко го на ро ди лась донь ка Ма рія.

Ве ду чий. Ма єт ком Єка те ри нинсь ке на той час управ ля ла ба -
бу ся Ма рії – ли товсь ка княж на Рад зі віл,
яку в мо ло дос ті викрав у бать ка її на ре че -
ний, ар мій сь кий офі цер Ша та лов.

Ве ду ча. Бать ко май бут ньої пись мен -
ни ці був лю диною осві че ною, доб ре знав
ні мець ку та фран цузь ку мо ви, за хоп лю -
вав ся му зи кою та спі вом, був ком по зи то -
ром-ама то ром. Він ко хав ся в ук ра їнсь ких
піс нях і на віть звів їх у збір ник з но та ми.

Зву чить ук ра їнсь ка на род на піс ня.
Про ек ція пор т ре та ма те рі.

Ве ду чий. Ма ти Па рас ко вія Пет рів -
на — доб ра ви хо ва тель ка сво їх ді тей —

теж лю би ла му зи ку і зна ла кіль ка іно зем них мов, дос ко на ло во ло -
ді ла фран цузь кою й доб ре гра ла на фор те пі а но.

Зву чить му зи ка фор те пі а но.

Ве ду ча. Ди тя чі роки Ма рії ми на ли в
Єка те ри нинсь ко му. Тут во на ра зом зі
сво ї ми бра та ми Ва ле рі а ном і Дмит ром
здо бу ла по чат ко ву осві ту. Брат Дмит ро
зга дує...

Ве ду чий. Сес т ра від зна ча лась до пит -
ли вим ро зу мом і ве ли кою жа до бою до
знань… З ма лих ро ків во на тяг ну лась до
на уки, одя га лась зав ж ди прос то, за чі су ва -
лась без хи мер, глад ко або в ко си ко ро -
ною, і це в неї зос та лось на все жит тя.

Ве ду ча. Але щас ли ве ди тин ст во бу ло ко рот ко час ним, дів чин ці
ви пов ни лось шість ро ків, ко ли по мер її бать ко. Ра но овдо вів ши,
ма ти вий ш ла за між за по мі щи ка Дмит рі є ва, який ви явив ся п’яни -
цею й кар тя рем, ро зо рив ма є ток і за ли шив сім’ю на при зво ля ще.

Ве ду чий. Два над ця ти річ на дів чин ка стає ви хо ван кою Хар -
ківсь ко го пан сі о ну.

Зі спо га дів по дру ги до ві ду є мось, що Ма рія «ма ла од вер тий ви -
гляд, чи ма ло при род но го, без по се ред ньо го. І цим над то ви різ ня ла -
ся се ред усіх ін ших. Крім то го, в неї бу ли чу до ві, гус ті ру ся ві ко си,
що їх во на, всу пе реч пан сі онсь ким пра ви лам, ма ла зви чай час то
спус ка ти…»

Про ек ція бу дин ку в Орлі.

Ве ду ча. Дів чи на зрос та ла тут у сві ті ча рів них об ра зів ук ра -
їнсь ко го фоль к ло ру. На род ну мо ву, жи ве ук ра їнсь ке сло во їй до -
во ди лось чу ти й на ву ли цях міс та, й у стінах пан сі о ну, й у сту -
дентсь ко му то варист ві.

Ве ду чий. Пі сля за кін чен ня пан сі о ну Ма рія осе ли лась в Орлі, у
своєї тіт ки К. Мор до ві ної. 16-річ на дів чи на Ма ша Ві лінсь ка, —
кра су ня, ро зум ни ця, ро ман тик і вод но час лю ди на, яка вміє міц но
сто я ти на зем лі.

Про ек ція пор т ре та Мар ка Вов ч ка.

Якби Ма ші хтось ска зав, що че рез сім ро ків во на ста не зна ме -
ни тою ук ра їнсь кою пись мен ни цею, та ще й із ви кли ком під пи су -
ва ти ме свої тво ри чо ло ві чим псев до ні мом «Мар ко Вов чок», — во -
на, ма буть, тіль ки за смі я лась би.

Ве ду ча. Тут, у са ло ні тіт ки, во на зу стрі ла й по ко ха ла (про ек ція
пор т ре та Опа на са Мар ко ви ча) Опа на са Мар ко ви ча – укра їнсь -
ко го фоль к ло рис та. Він від бу вав за слан ня в Орлі за участь у ді яль -
нос ті Ки ри ло-Ме фо ді ївсь ко го брат ст ва. Ось що пи ше Ма рія Ві -
лінсь ка до Опа на са Мар ко ви ча у ве рес ні 1850 ро ку.

Мар ко Вов чок. От че го это у ме ня…
Ве ду ча. До да мо тіль ки од не: на по чат ку 1850 ро ку Ма рія Ві -

лінсь ка й Опа нас Мар ко вич одру жи лись і ви їха ли в Укра ї ну, у
Чер ні гів.

Ве ду чий. По друж жя Мар ко ви чів по се ля єть ся спо чат ку в Чер -
ні го ві, а по тім у Ки є ві. Ра зом із чо ло ві ком май бут ня пись мен ни ця
час то бу ва ла в на вко лиш ніх се лах, де зби ра ла фоль к лор ні ма те рі -
а ли, «ці лі дні про во ди ла на яр мар ках се ред жі нок, все роз пи ту ю -
чи, до всьо го при див ля ю чись та при слу ха ю чись, — до мо ви, до
убран ня, — і все те со бі за но то ву ва ла», — роз по ві дав піз ні ше
М. Ло бач-Жу чен ко. Де які із за пи са них нею пі сень дру ку ва лись у
збір ни ку Амвро сія Мет линсь ко го «На род ные юж но рус ские пес -
ни» («Ой Мо ро зе, Мо ро зен ку…», «Не так тая Укра ї на, ой, як мо ло -
да дів чи на…»).

Зву чить на род на піс ня «Ой Мо ро зе, Мо ро зен ку…».
Тре тя па ра ве ду чих.

Ве ду ча. «Вель ми спра вед ли во бу де пок лас ти на пам’ят ну пли -
ту Опа на са Ва си льо ви ча знач но ряс ні ший пу че чок без смер т ни -
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Му зич ний фон. Пер ша па ра ве ду чих. Про ек ція пор т ре та Мар -
ка Вов ч ка.

Ве ду ча. Та рас Гри го ро вич Шев чен ко по вер тав ся із за слан ня,
ко ли не спо ді ва но йо го за три ма ли в Ниж ньо му Нов го ро ді. Це бу ло
при кро, тяж ко і на віть страш но пі сля де ся ти ро ків сол дат чи ни.
На чеб то і сво бо да, і не ма її. А як хо ті лось по ба чи ти дав ніх дру зів!
Та при їхав на йо го про хан ня тіль ки ста рий щи рий Щеп кін, сла -
вет ний ак тор, який при віз по -
ету лист від Пан те лей мо на Ку -
лі ша та кни жеч ки. Се ред них
то нень ка «На род ні опо ві дан ня»
яко гось іще не ві до мо го Та ра со -
ві ав то ра – Мар ка Вов ч ка. По -
чав чи та ти. Він не міг ві ді рва -
тись від цієї кни жеч ки. Пе ред
ним, як жи ві, про хо ди ли та кі
близь кі, та кі знай о мі здав на об -
ра зи дів чат, жі нок, юна ків, си -
вих ді дів, ба бусь, не мов усі во -
ни жи ли десь по бли зу йо го не -
за бут ньої Ки ри лів ки, і він ба -
чив їх, ба чив, знав ще змал ку й
Одар ку, й Оле сю, й Гор пи ну,
усіх, про ко го роз по ві дав ав -
тор – Мар ко Вов чок.

Ве ду чий. А за кіль ка днів Та рас Гри го ро вич ді знав ся, що ав тор
цієї кни жеч ки – мо ло да жін ка, Ма рія Олек сан д рів на Мар ко вич
(про ек ція пор т ре та).

«Яке під не се не, пре крас не ство рін ня ця жін ка, – за пи сав він
у сво є му що ден ни ку, ще не ба ча чи у ві чі ав тор ку, але пі знав ши її
ду шу з її тво рів, – кон че по тріб но на пи са ти їй лис та і по дя ку ва ти
за за вда ну ра дість чи тан ня її на тхнен ної кни ги.»

Ве ду ча. І не тіль ки у що ден ни ку, у пре крас них вір шах уті лив
він свої по чут тя. Під вра жен ням цих опо ві дань піз ні ше він при -
свя тив їй вірш «Сон», а на пам’ять про день знай ом ст ва, що від бу -
лось уже в Пе тер бур зі в січ ні 1859 ро -
ку, Та рас Шев чен ко на пи сав та кі ряд -
ки.

Му зич ний фон. Про ек ція пор т ре та
Т. Шев чен ка.

Чи тець.
Не дав но я по за Ура лом
Блу кав і Гос по да бла гав,
Щоб на ша прав да не про па ла,
Щоб на ше сло во не вми ра ло;
І ви бла гав. Гос подь по слав
Те бе нам, крот ко го про ро ка
І об ли чи те ля жес то ких
Лю дей не си тих. Сві те мій!

ЯСНА ЗОРЯ НАШОГО ПИСЬМЕНСТВА
Сценарій лекторію, присвячений 175-й річниці від дня народження

Марка Вовчка
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Скіль ки у сер ці лю бо ві!
Квіт не для неї зем ля!
Чу є те – тих ше роз мо ви!
Спить на ру ках не мов ля.

Інсце ні за ція урив ка з тво ру «Гор пина»
Автор. Так-то ко хає та тер пить Гор пи на свою пер вич ку, і з рук

не спус кає.
Гор пи на. Та вже всмі ха єть ся, сес т ри ці-го лу бонь ки, і ру че ня та

до ме не прос тя гає, вже знає ме не. І в до ло неч ки вже пле ще!
Автор. Тим врем’ям по мер наш пан. По чав мо ло дий гос по да -

рю ва ти. І ста рий був не доб рий, а сей та кий ли хий, що не хай Гос -
подь бо ро нить! Все се ло за сті ну за су ну лось, та кі смут ні всі. Тіль -
ки Гор пи на тро хи ве се лень ка, ті шить ся до неч кою. Та не ми ну ла і
її ли ха го ди на. За не ду жа ла ди ти на.

Де сят ник. Чо му не йдеш?
Гор пи на. В ме не ди ти на не зду жає. (Пла че.)
Де сят ник. Па но ві тре ба ро би ти, а про твою ди ти ну бай ду же.
Автор. Узя ла ди ти ну, об гор ну ла й пі шла. А во но бід не сень ке

кри чить та кри чить.
Де сят ник. Геть ту ди ти ну! Геть! Тре ба ме ні ро би ти, а не з ди -

ти ною пань ка тись!
Гор пи на. Ой пан ноч ку, го луб чи ку! Не хай я са ма до до му од не -

су! Пан ноч ку мій!
Де сят ник (за брав ди ти ну). А ти ро би ді ло, ко ли не хо чеш ка -

ри здо бу ти.
Автор. Дов го Гор пи на чу ла ди тя чий плач, жал кий та бо ліс ний.

Вве че рі по біг ла до до му.
Ви хо дить бать ко з ди ти ною.

Гор пи на. Ди тин ко моя! До неч ко! Чи ви ж до гля да ли її, ба -
теньку?

Бать ко. Та го ді по би ва тись, доч ко, дя ку ва ти Гос по до ві, втих ла
тро хи.

Автор. Та не на дов го. Вно чі про ки ну лась і знов та ще гір ше
страж дає, го рить. Зга да ла Гор пи на, що чу ла ко лись, як ди ти на не
спить, то нас то я ти ма ко ві го лов ки на мо ло ці та й дать ви пи ти. Так
і зро би ла. Ди ти на кріп ко за сну ла. Гор пи на пе ре му чи лась день.
Убіг ла в ха ту: ти хо й тем но.

Гор пи на. Та ту! Світ ла дай те! Світ ла! (Бать ко ви но сить
свічку.)

Бать ко. А чо го, доч ко, ме не ля ка єш? Я був за дрі мав. Ма ла
спить і до сі. (Се ред ха ти Гор пи на з мер т вою ди ти ною.)

Гор пи на. А що, бач, як по мог ло ся! За тих ла моя ди тин ка, не
кри чить! (Сльо зи, плач.)

Автор. Хо ру ва ла во на тяж ко тиж нів із три. Якось Гос подь по -
ми лу вав, вер нув здо ро в’я, та ро зум не вер нувсь.

Зву чить на род на ук ра їнсь ка піс ня «Ма ми на ко са».

Ве ду ча. До сте мен но не
ві до мо, але з усією оче вид -
ніс тю десь у се ре ди ні 60-х
ро ків XIX ст., ко ли пись -
мен ни ця пе ре бу ва ла в Па -
ри жі, бу ла на пи са на «Ма -
ру ся» — іс то рич на по вість
Мар ка Вов ч ка (про ек ція
ти туль ної сто рін ки по віс -
ті «Ма ру ся»).

Ве ду чий. Дів чи на муж -
ньо ве де смуг ля во го сі чо -
ви ка до Чи ги ри на че рез
сте пи й річ ки, ря тує йо го
від сол да тів, які по лю ють за
поль сь ки ми шпи гу на ми.
Крізь її сприй ман ня по ка -

за ні геть манська світ ли ця й ніч на бе сі да сі чо ви ків з До ро шен ком,
ву зень кі ву ли ці Га дя ча та па лац Брю хо вець ко го.

Ве ду ча. За ву а лю вав ши се па ра тистсь ку тен ден цію, Мар ко
Вов чок дру кує свою «Ма ру сю» по-ро сійсь ки у сво є му но во зас но -
ва но му жур на лі «Пе ре во ды луч ших инос т ран ных пи са те лей» у
Санкт-Пе тер бур зі в 1871 ро ці. А че рез рік їй уда єть ся ви да ти по -
вість окре мою книж кою. Уза га лі-то ро сійсь кою мо вою во на пе ре -
ви да ва лась іще сім ра зів.

Ве ду чий. А яка до ля ук ра їнсь ко го ори гі на лу? Він не збе ріг ся,
йо го іс то рія опо ви та сер пан ком та єм ни чос ті. Ко ли в 1901 ро ці ре -
дак тор «Ки ев ской ста ри ны» Во ло ди мир На умен ко звер нув ся до
Мар ка Вов ч ка з низ кою пи тань, то в йо го лис ті йшла мо ва про ук -
ра їнсь ку вер сію «Ма ру сі».

Ве ду ча. Пись мен ни ця са ме хво рі ла на очі, й від по відь про дик -
ту ва ла чо ло ві ко ві. У ній ска за но.

Мар ко Вов чок. «Ма ру ся» — толь ко от ры вок по вес ти из смут -
но го вре ме ни, ко то рую цен зу ра, на вер но, не про пус тит...»

Ве ду ча. Отже, ук ра їнсь кий ори гі нал був і на ба га то об’єм ні -
шим, і по лі тич но гос т рі шим, ніж ро сійсь кий ва рі ант.

Ве ду чий. По вість «Ма ру ся» ко рис ту ва лась ве ли кою по пу ляр -
ніс тю не тіль ки в Ро сії, а й за її ме жа ми. 1875 ро ку у фран цузь ко -
му пе ре кла ді по вість опуб лі ку ва ла га зе та «Le Temps».

Про ек ція пор т ре та Етце ля.

У 1878 ро ці її на дру ко ва но в жур на лі Етце ля. В йо го пе ре кла ді-
пе ре роб ці по вість ста ла од нією з най улюб ле ні ших ди тя чих книг у
Фран ції. Твір здо був на го ро ду фран цузь кої ака де мії та був ре ко -
мен до ва ний мі ніс тер ст вом осві ти для фран цузь ких шкіль них бі б -
ліо тек. По вість пе ре кла да лась та кож ні мець кою, іта лійсь кою та
ан г лійсь кою мо ва ми.

Му зич ний фон. Про ек ція ти туль ної сто рін ки по віс ті «Інсти -
тут ка». Пер ша па ра ве ду чих.

Ве ду ча. «Інсти тут ка» на ле жить до най кра щих пер лин на шої
лі те ра ту ри», — пи сав І. Фран ко в 1885 ро ці. По вість бу ла на пи са -
на в Не ми ро ві, спо чат ку на зи ва лась «Пан ноч ка», при най м ні під
та кою на звою цей твір фі гу рує в лис ті до П. Ку лі ша.

Ве ду чий. Шлі фу ва ла цей твір пись мен ни ця й у січ ні-лю то му в
Пе тер бур зі, бу ла не за до во ле на прав кою «га ря чо го Пань ка», а то -
му Опа нас Мар ко вич звер нув ся до Шев чен ка, щоб Коб зар сам
від ре да гу вав цей твір.

Ве ду ча. Шев чен ко ж ви со ко оці нив по вість, не по смів ши змі -
ни ти жод но го сло ва, оскіль ки вва жав на пи са не Мар ком Вов ч ком
свя ти нею.

Ве ду чий. Упер ше цей твір з’явив ся ро сійсь кою мо вою в пе ре -
кла ді Іва на Тур ге нє ва в жур на лі «Оте чес т вен ные за пис ки» у 1860
ро ці.

Ве ду ча. Укра їнсь кий текст че рез п’ят над цять мі ся ців пі сля
цьо го на дру ку вав жур нал «Осно ва» (1862). І в ро сійсь ко му пе ре -
кла ді, і в ори гі на лі по вість ма ла при свя ту Т. Шев чен ко ві.

Про ек ція ілюс т ра ції до по віс ті «Ін сти тут ка».

Інсце ні за ція урив ка 
з по віс ті «Інсти тут ка». Піс ня «Дум ка»

Ве ду чий. З 1859 по 1867 рік Мар ко Вов чок пе ре бу ва ла за кор -
до ном, хо ча зби ра лась там про бу ти всьо го рік. Во на зму ше на бу ла
лі ку ва тись. Жи ла в Ні меч чи ні, Фран ції, по бу ва ла в Іта лії, Англії
(про ек ція кар ти), зу стрі ча ла ся з ви дат ни ми пись мен ни ка ми, ком -
по зи то ра ми, уче ни ми, під три му ва ла зв’яз ки з пе ре до ви ми людь -
ми Ро сії (І. Тур ге нє вим, М. Доб ро лю бо вим, Л. Тол с тим) та Укра ї-
ни, лис ту ва ла ся з Т. Шев чен ком, зво руш ли во пік лу ва лась про
ньо го.

Ве ду ча. З лис тів дру зів зна ла про хво ро бу Шев чен ка, пи са ла
йо му, що би бе ріг ся.

Мар ко Вов чок. Про шу Вас ду же: бе режіть се бе. Чи та ких, як
Ви, в ме не по ле за сі я не?
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ків, ніж це ро би ли де які до слід ни ки до сі, ад же зро бив він для цьо -
го іме ні – Мар ко Вов чок – ду же ба га то», — так ви зна чив вплив
Опа на са Мар ко ви ча на пись мен ниць кий та лант Мар ка Вов ч ка го -
ло ва Спіл ки пись мен ни ків Укра ї ни Юрій Муш ке тик.

Ве ду чий. На Укра ї ні роз по чи на єть ся й лі те ратур на ді яль ність
Ма рії Олек сан д рів ни. У 1856–1857 рр. у Не ми ро ві бу ли ство ре ні
«На род ні опо ві дан ня», що при нес ли їй сла ву в Ро сії та Євро пі.

Про ек ція ти туль ної сто рін ки кни ги.

Ве ду ча. 1857 рік. Пан те лей мон Ку ліш, про чи тав ши ру ко пис
«На род них опо ві дань», пи ше Шев чен ку, який по вер тав ся із за -
слан ня: «Мос ков ка пре об ра зи лась в ук ра їн ку, да та кі по віс ті вдра -
ла, що хоч би й то бі, мій дру же, то прий ш лось би в мі ру».

Ве ду чий. Пи са лись «На род ні опо ві дан ня» з од нією дум кою:
не мож на при ни жу ва ти лю ди ну, топ та ти її гід ність; крі пац т во –
гань ба для Укра ї ни і всієї Ро сійсь кої ім пе рії.

Про ек ція пор т ре та П. Ме рі ме.

Ве ду ча. І не дар ма Про спер Ме рі ме (він сам узяв ся за пе ре -
клад «На род них опо ві дань» на фран цузь ку) пи сав І. Тур ге нє ву
про опо ві дан ня «Ко зач ка».

Про ек ція ілюс т ра ції до опо ві дан ня «Ко зач ка».

«Во ни ду же сум ні і до то го ж, га -
даю, ма ють зму си ти крі па ків по тро ши -
ти сво їх па нів. У нас їх сприй ня ли б як
про по відь со ці а ліз му, і доб ро дії, які во -
лі ють не ба чи ти кри ва вих ран, здій ня -
ли б стра шен ний га лас».

Ве ду чий. Не дав но ще ро сійсь ка
дів чи на-дво рян ка на зи ває сво го си на-
пер віс т ка Бог да ном на честь Хмель -
ницько го. Во на від чу ває се бе ук ра їн -
кою й у від по від но му ду сі ви хо вує си -
на. Ось лист до чо ло ві ка, в яко му Ма рія
пи ше зок ре ма.

Про ек ція си на Бог дан чи ка.

Мар ко Вов чок. Бог дан чик всіх тіль ки роз ва жає, та кий вже
втіш ний! Пи тає та роз пи тує про все… бу ва ли та кі, що ду же вже
по-мос ковсь ки го во рять, то й тих, єй-Бо гу, на доб ру до ро гу по вер -
тав, з ним і за го во рять як слід.

Про ек ція пор т ре та Мар ка Вовч ка.

Ве ду ча. 1856–1857 ро ки ста ли ви зна чаль ни ми в жит ті Ма рії
Мар ко ви че вої: це ро ки її на род жен ня як пись мен ни ці. На род не
жит тя під ка за ло пись мен ни ці зміст й об ра зи тво рів, що вий ш ли у
світ під псев до ні мом Мар ко Вов чок.

Ве ду чий. Існує кіль ка вер сій йо го по ход жен ня. Бог дан Мар ко -
вич, син пись мен ни ці, по яс нює йо го тим, що рід Мар ко ви чів по -
хо дить від ко за ка Мар ка, про зва но го за ду же жор с то кий ха рак -
тер «Вов ком». «Вов чок» — ла гід не
по хід не сло во від Вов ка.

Ве ду ча. Де хто пов’язує лі те ра -
тур не ім’я Мар ко Вов чок із на звою
се ла бі ля Не ми ро ва — Вов ч ки, ку ди
пись мен ни ця час то хо ди ла, в яко му
дру жи ла з жін ка ми-се лян ка ми та ку -
му ва ла в них.

Ве ду чий. Най ві ро гід ні ши ми є по -
яс нен ня, що псев до нім від пріз ви ща
Мар ко вич. На Укра ї ні жі нок час то
на зи ва ли за чо ло ві ком – Мар ко ви -
че ві. Отже, транс фор мо ва не Мар ко -
вич ка – Мар ко Вов чок. На ро див ся
псев до нім ра зом із пер шою кни гою.

Про ек ція назв опо ві дань «На род ні опо ві дан ня». Про ек ція ілюс -
т ра цій до опо ві дань.

Ве ду ча. У пер шо му ви дан -
ні «На род них опо ві дань» бу ло
вмі ще но оди над цять тво рів.
Де які з них ма ли де що ін ші
на зви, ніж те пер: на прик лад,
опо ві дан ня «Гор пи на» на зи -
ва лось «Пансь ка во ля»,
«Отець Андрій» — «Знай, ля -
ше!». На уков ці вва жа ють, що
за ме то дом зоб ра жен ня ці
тво ри мож на по ді ли ти на дві
гру пи – ре аліс тич ні й ро ман -
тич ні. За те ма ти кою їх по ді ля -
ють уже на три роз ря ди – ро -
дин но-по бу то ві, хи мер ні й іс -
то рич ні.

Ве ду чий. У дру кар ні Пан -
те лей мо на Ку лі ша опо ві дан ня
Мар ка Вов ч ка з 1861 ро ку дру ку ва лись окре ми ми то нень ки ми
кни жеч ка ми для на ро ду – так зва ни ми «ме те ли ка ми».

Та кі кни жеч ки, на дру ко ва ні круп ним шриф том, при зна ча -
лись для ма ло гра мот них се лян і кош ту ва ли ду же де ше во.

Про ек ція пор т ре та Пан те лей мо на Кулі ша.

Ве ду ча. Пер ший ви да вець «На род них опо ві дань» за хоп лю вав -
ся пись мен ни цею: «Чу до! Чу до! Ні чо го по діб но го ще не бу ло в лі -
те ра ту рі на шій. Яка мо ва! Які фор ми!.. важ ли во тут те, що не ма
ви гад ки; все бу ло, все тра пи ло ся і роз по ві да но са ме так, як бу ло й
тра пи лось. Це зо ло те дно для при йдеш ніх пись мен ни ків ук ра їнсь -
ких. Оце ет ног ра фія – оце во на! Так тре ба опо ві да ти про на род!
Так тре ба спів чу ва ти на ро ду! Жін ка Мар ко ви ча – це ге ні аль на
ак т ри са, кот ра прий має на се бе об раз мо ло диць та ба бусь на ших
і ли це дій ст вує за них так, що не скрізь уга да єш, що взя то з на ту -
ри, а що ство ре но в по ри ві ак торсь ко го за хоп лен ня… са мі тіль ки
піс ні кра щі від цих ре чей!..»

Ве ду чий. Особ ли вої ува ги в цих тво рах за слу го ву ють об ра зи
жі нок. До слід ни ця твор чос ті Мар ка Вов ч ка Н. Кру ті ко ва про них
пи ше: «Юним ге ро ї ням опо ві дань Мар ка Вов ч ка (Оле ся, Одар ка,
Гор пи на) і на дум ку не спа дає про тес ту ва ти. Во ни на га ду ють ніж -
ні кві ти, зла ма ні жор с то кою і гру бою ру кою, роз топ та ні вар -
варсь ким чо бо том».

Ве ду ча. Ця ж до слід ни ця під крес лює ще од ну важ ли ву ри су
тво рів «ду хов ної до ні» Шев чен ка: «Та вже в «На род них опо ві дан -
нях» жін ки по крі па че но го се ла зма льо ва ні з та ким гли бо ким спів -
чут тям, так яс к ра во від тво ре ні їх ні страж дан ня, що ці об ра зи не
мог ли не ви кли ка ти у чи та чів на строю обу рен ня і про тес ту про ти
крі пос ниць кої сис те ми».

Про ек ція ілюс т ра ції до опо ві дан ня «Гор пи на». Му зич ний фон
«Ма ми на піс ня».

Чи тець.
Чу є те, хто там? З до ро ги!
Ма ти іде мо ло да,
Очі від щас тя во ло гі,
Гор да і рів на хо да.
Глянь те, яка ве ли ча ва,
Скіль ки на дії в очах!
Си на, як щас тя, як сла ву,
В лю ди не се на ру ках.
Ні, їй не має зу пи ну,
Їй по сту па єть ся все,
Глянь те: май бут ню лю ди ну
Ра діс на ма ти не се.
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Про ек ція пор т ре та Мар ка Вов ч ка. Му зич ний фон.

Ве ду чий. 10 сер п ня 1907 ро ку Мар ко Вов чок по мер ла. Як во на
то го ба жа ла, її по хо ва ли в са ди бі, під гіл ляс тою роз ло гою гру шею,
де так лю би ла пра цю ва ти й від по чи ва ти пись мен ни ця.

Ве ду ча. Схви льо ва но пи сав у ті дні в по смер т ній згад ці «Ма рія
Мар ко вич (Марко Вов чок)» Іван Фран ко (про ек ція тек с ту).

Зла ма ла ся ве ли ка си ла. За ко ти ла ся яс на зо ря на шо го пись мен ст ва 
Ве ду чий. Її прах і сьо год ні по ко їть ся в ка бар динсь кій зем лі

(про ек ція пам’ят ника).
Че рез п’ят де сят ро ків кав казь кий по ет А. Шо ма хов на пи ше:

Вкра ї ни донь ка, ти жи ла між нас,
Ду шею чис та, ні би на ші рі ки,
Твоє ім’я — ве лич не, мов Кав каз,
Вкар бо ва не в краю мо їм на ві ки.

Про ек ція ви дань тво рів Мар ка Вов ч ка.

Ве ду ча. По ста тя ми та ко го мас ш та бу має пра во пи ша тись будь-
яка кра ї на сві ту. Ба га то пись мен ни ків воз ве ли чу ва ли та лант Мар ка
Вов ч ка (Ма рії Ві лінсь кої), а Ле ся Укра їн ка від зна чи ла: «Мар ко Вов -
чок зна ла та кі тай ни іс то рич ної ду ші ук ра їнсь ко го наро ду і та кі гли -
би ни, яких уже те пер ніх то не знає або ви по віс ти не вміє ».

Му зич ний фон.

Ве ду чий. Ви со кий гу ма нізм і со ці аль ний па фос, за ду шев не,
на тхнен не сло во, на род ність, гли би на і при над ність ху дож ніх об -
ра зів — усе це ви зна чає су час ну зна чу щість, не вми ру щу цін ність
чу до вої про зи Мар ка Вов ч ка.

Мар ко Вов чок. Я про жи ла свій вік, йду чи од нією до ро гою і не
звер та ю чи вбік. У ме не мог ли бу ти по мил ки, ва ди, не по доб ст ва,
як і в біль шос ті лю дей, але в го лов но му я ні ко ли не за пля му ва ла
се бе від ступ ниц т вом.

Му зич ний фон.
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Ве ду чий. Як най -
тяж че го ре пе ре жи ла
звіс т ку про смерть
Т. Шев чен ка. Жи ла во -
на в той час у Па ри жі,
спів пра цю ва ла з ди тя -
чим жур на лом Етце ля
«Жур нал ви хован ня й
роз ва ги». На пи са ла чи -
ма ло ук ра їнсь ких і ро -
сійсь ких опо ві дань, ка -
зок для ді тей — «Кар -
ме люк», «Не віль нич -
ка», «Дев’ять бра тів і
де ся та сес т ри ця Га ля»,
«Вед мідь».

Ве ду ча. Ко ли І. Тур -
ге нєв спи тав у Т. Шев -
чен ка (про ек ція лис та),

ко го з ук ра їнсь ких пись мен ни ків він ра дить чи та ти, щоб кра ще
опа ну ва ти ук ра їнсь ку мо ву, по ет без ва ган ня від по вів: «Мар ка
Вов ч ка! Во на єди на во ло діє на шою мо вою!». Ось при клад чис тої
лі те ра тур ної мо ви Мар ка Вов ч ка з каз ки «Кар ме люк».

Му зич ний фон.

Чи тець. Ури вок із каз ки «Кар ме люк».
Про ек ція ти туль ної сто рін ки каз ки «Кар ме люк».

Ве ду чий. Най ви знач ні шою є каз ка Мар ка Вов ч ка «Кар ме -
люк». М. Сал ти ков-Щед рін пи сав, що ав тор каз ки сво ї ми об ра за -
ми ви раз но до во дить хиб ність шля ху по кір нос ті злу та со ці аль ній
не прав ді й ве де ге ро їв «до не об хід нос ті шу ка ти ви хо ду з гні тю чо -
го ста но ви ща, ви хо ду з об ман но го».

Ве ду ча. Образ Кар ме лю ка ро ман тич но гі пер бо лі зо ва ний. Ге -
рой на ді ле ний не звичай ною вро дою, ро зу мом, го тов ніс тю по жер -
т ву ва ти всім за ра ди ін ших.

Про ек ція ілюс т ра ції до каз ки «Кар мелюк».

Інсце ні за ція 
урив ка з каз ки «Кар ме люк»

Про ек ція пор т ре та Мар ка Вов ч ка.
Ве ду чий. Ма рії Олек сан д рів ні 33 ро ки, во на вже кіль ка ро ків

жи ве в па ризь ко му пе ред міс ті Не йї. Сто сун ки з чо ло ві ком, на
жаль, уже зов сім не та кі, як бу ли; по руч із нею — син Бог дан. Але,
хоч як би там не бу ло, ця ди во виж на жін ка збе рі гає внут ріш нє по -
чут тя влас ної гід нос ті, доб ро ту та шля хет ність. Ось лист до чо ло ві -
ка, на пи са ний, оче вид но, у від по відь на йо го чис лен ні до ко ри та
пре тен зії.

Мар ко Вов чок. Ко ли б ме ні зду ма ти, за що і з яко го пра ва ти
ме ні та кий лист на пи сав? На чеб до не пра во го су дії або не обач но -
го на слід ни ка! Я те бе не су ди ла, не ка за ла сло ва при кро го, а що до
тво їх ма єт ків, ко ли во ни єсть, то да вай їх ме ні у ру ки, я не візь му.
Я не із тих, що, по про щав шись із лю ди ною, ви щип ля ють якесь
шмат тяч ко і тим жив лять ся.

Про ек ція пор т ре та Опа на са Мар ковича.

Ка жеш, що ти тер пиш — по ду май ча сом, що, мо же, Гос подь
не все ли хо на те бе од но го по тра тив — ін шим де що зос та вив — і
ме ні ча сом, мо же, зер нят ко пе ре па дає — то не при боль шай своєю
крив дою!

Ве ду ча. Че рез рік, уліт ку 1867 ро ку, Опа на са Мар ко ви ча не
ста ло.

Ве ду чий. І зно ву Пе тер бург. Де сять ро ків (1867–1877) Ма рія
Олек сан д рів на жи ве в Пе тер бур зі. У цей пе рі од во на збли жу єть -
ся з ре дак цією жур на лу «Оте чес т вен ные за пис ки», в яко му дру -
кує свої ро ма ни ро сійсь кою мо вою. Жур нал то ді очо лю ва ли

М. Не кра сов і М. Сал -
ти ков-Щед рін.

Ве ду ча. Ба га то
зроб ле но нею в га лу зі
пе ре кла ду. Во на ви дає
жур нал «Пе ре во ды
луч ших инос т ран ных
пи са те лей», у яко му
дру кує і свої пе ре кла ди
із за хід них лі те ра тур.

Ве ду чий. Чи ма ло
на уко вих пе ре кла дів
зро би ла во на у спів -
пра ці із Д. Пи са рє вим,
їх об’єд ну ва ли вза єм -
не ко хан ня та пра ця.
Але пись мен ни цю
зно ву спіт ка ло го ре.
Ку па ю чись у Ризь кій за то ці, Д. Пи са рєв тра гіч но за ги нув. Щоб
за бу ти го ре, з го ло вою по ри нає в ро бо ту.

Ве ду ча. За цей пе рі од жит тя в Пе тер бур зі зроб ле но ду же ба -
га то: на пи са но кіль ка ро ма нів, упо ряд ко ва но дво том не, а зго -
дом — чо ти ри том не ви дан ня тво рів. І, зви чай но ж, пе ре кла ди.

Ве ду чий. Ві до мо, що, про жи ва ю чи в Па ри жі, во на бу ла
особис то знай о ма з Жу лєм Вер ном (про ек ція пор т ре та Жу ля
Вер на). І він до ві рив їй пе ре кла ди ро сійсь кою мо вою всіх сво їх
тво рів.

Ве ду ча. Мар ко Вов чок встиг ла пе ре клас ти п’ят над цять ро ма -
нів сла вет но го фан тас та, пе ре кла да ла та кож каз ки Г.-К. Андер се -
на, тво ри В. Гю го, А. Мюс се, Б. Прус са та ін ших.

Ве ду чий. Усе бо лю чі ши ми для пись мен ни ці ста ють цен зур ні
утис ки, не доб ро зич ли вість кри ти ків та окре мі не вда чі. 1870-го
Ма рія по дає кло по тан ня про до звіл ви да ва ти ілюс т ро ва ний жур -
нал пе ре кла дів. Бу ла в ньо му й ви дав цем, і ко рек то ром, і пе ре кла -
да чем. Однак на ступ но го ро ку їй ого ло сив вій ну то діш ній «все -
силь ний» кри тик Ста сов, дру жи на яко го та кож зай ма лась пе ре -
кла да ми.

Ве ду ча. Щоб усу ну ти кон ку рен т ку, він пуб ліч но зви ну ва тив
Мар ка Вов ч ка у пла гі а ті. Тре тейсь кий суд, на який по го ди лись
обид ві сто ро ни, ви знав Ма рію Мар ко вич вин ною. Це ду же за -
шко ди ло її ре пу та ції. Від цьо го во на так і не огов та лась.

Ве ду чий. 1878 ро ку Мар ко Вов чок за ли шає Пе тер бург.
Про ек ція пор т ре та М. Ло ба ча-Жу ченка.

Ра зом зі сво їм дру гим чо ло ві ком — морсь ким офі це ром, зго -
дом — дріб ним чи нов ни ком М. Ло ба чем-Жу чен ком Ма рія ман д -
рує по міс цях йо го служ би. Сім ро ків во ни жи ли на Пів ніч но му
Кав ка зі та в Но во ро сійсь ку, на ступ ні ві сім ро ків — на Укра ї ні (Бо -
гус лав, Те ті їв, Хо хіт ва, Ка нів, Стеб лів).

Ве ду ча. Та й у цих умо вах Мар ко Вов чок пи ше но ві тво ри, зби -
рає фоль к лор ні ма те рі а ли, упо ряд ко вує пов не се ми том не ви дан ня
сво їх тво рів, пе ре кла дає низ ку тво рів поль сь ких пись мен ни ків.

Остан ні ро ки пись мен ни ці ми ну ли на Пів ніч но му Кав ка зі.
Про ек ція бу дин ку в Наль чи ку.

Ве ду чий. На вес ні 1906 ро ку Мар ко Вов чок пе ре се ля єть ся на
ху тір До линсь кий по бли зу Наль чи ка. Тут во на на пи са ла своє
остан нє опо ві дан ня «Встре ча», пра цю ва ла над ук ра їнсь кою по віс -
тю «Гай да ма ки», яка так і за ли ши лась не за кін че ною. Стан здо -
ров’я пись мен ни ці різ ко по гір шив ся.

Ве ду ча. 1906 рік. Ста ра, хво ра жін ка жи ве на око ли ці Наль -
чи ка. Її зна ють як па ні Ма рію Ло бач, і май же ні ко му не ві до мо,
що то — кла сик ук ра їнсь кої лі те ра ту ри, про яку Іван Фран ко пи -
сав 1890 ро ку: «Шев чен ка і Мар ка Вов ч ка я вва жаю най біль ши -
ми талан та ми на шої до те пе ріш ньої лі те ра ту ри, най біль ши ми
май ст ра ми на шо го сло ва».

КОНКУРС



КАЖУТЬ УЧИТЕЛІ...

Дів чат ка й ті, хто по га но чує...

Крес лен ня тре ба ро би ти ве ли ким, аку рат ним

олів цем!

Не тре ба ро би ти зди во ва них ру хів ру ка ми.

Моз ки во ру шать ся мов ч ки.

Пер ший пі де по-ве ли ко му, дру гий — по-ма -

лень ко му (ко лу кро во обі гу).

Один ся де за Лє ну, ін ший — за остан ню пар ту.

Ти га лас но мер один.

Або ти по вер та єш ся до ме не спи ною та про дов  -

жу єш роз мов ля ти, або ти ви хо диш із кла су.

Увім к ніть, будь лас ка, хви ли ну мов чан ня!

Пі дош ва — об лич чя уч ня.

Кліт ку вже нас тав час зна ти в об лич чя.

Тут же яс но на пи са но ук ра їнсь кою по бі ло му.

За раз у шко лі йде бо роть ба зі взут тям.

КАЖУТЬ УЧИТЕЛІ...

Якщо од но му не зро зу мі ло, то й ін шо му теж

му сить бу ти яс но.
Очі та ву ха сю ди! (Учи тель ка, вхо дя чи у клас.)

За раз я вам по став лю двій ку, і ніх то ме ні не

до по мо же!У те бе що, язи ка не має по сту ка тись?

Одним оком ди ви мось у зо шит, ін шою ру -

кою пи ше мо.
Вам тіль ки дай при від у щось уля па тись, як

ви по чи на є те одер жу ва ти від цьо го за до -

волен ня.Ви по вин ні як най час ті ше ню ха ти сві же

повіт ря.Кон т роль ну при ходь те пе ре пи су ва ти на

будь-яко му уро ці, ба жа но на пе рер ві.

Ти ме ні очі не за ко чуй, во ни то бі, до ре чі, не

йдуть.

ВЕЛИКА ПЕРЕРВА

ПОКАРАННЯ У ШКОЛІ 
У Ке нії не так дав но ска су ва ли ті лес ні по ка ран ня у шко лах. До цьо го вчи те лі спо -кій но би ли не щас них уч нів бам бу ко ви ми пру ти ка ми по м’яко му міс цю. Прав да,уч ні там теж не про мах. Одно го ра зу во ни роз ла ма ли за один тиж день шістькомп’юте рів і ви би ли 14 ві кон. До ре чі, після ска су ван ня ті лес них по ка рань у ке -нійсь ких шко лах по кра ї ні про ко ти ла ся хви ля про тестів. Бать ки й учи те лі ви -мага ють не гай но по вер ну ти все як бу ло й ка жуть, що пе ре сту пи ти по ріг кла сув Ке нії без ціп ка чи ре ме ня — це все од но, що дре си ру валь ни ку ввій ти у кліт куз ле вом із го ли ми ру ка ми.

Пред с тав ля є мо спо со би під три му ва ти дис цип лі ну у про це сі на вчан ня, або якка ра ли у шко лах.
10-е міс це. Тон кий бам бу ко вий пру тик по люб ля ли не тіль ки в Ке нії. У Ки таї бувта кий же, але ним би ли не по по пі, а по паль цях. Ска су ва ли це всьо го 50 ро ківпо то му.
9-е міс це. У Ро сії би ли різ ка ми. Теж, ка жуть, бо ля че, тим біль ше, що рі зок за зви -чай не од на, а ці лий пу чок. У ду хов них се мі на рі ях різ ка ми мог ли по би ти за над -мір ну не стрима ність у їжі чи за не знан ня по іме нах усіх два над ця ти апос то лів.8-е міс це. Там же прак ти ку ва ли бри тансь кий ви на хід — го рох. На роз си па -ний го рох ста ви ли го ли ми ко лін ка ми. По вір те, це не бо ля че тіль ки пер ші30 се кунд, а на ші шко ля рі іно ді сто я ли на го ро сі го ди ни по чо ти ри.До ре чі, у Ве ли кій Бри та нії ті лес ні по ка ран ня у шко лах ска су ва ли тіль кив 1986 ро ці.

7-е міс це. У Бра зи лії тим, хто про ви нив ся, за бо ро ня ють гра ти на пе рер ві уфут бол.
6-е міс це. У Лі бе рії б’ють ба то гом. Не дав но пре зи дент Лі бе рії Чарльз Тей лорвлас но руч  від ва жив де сять уда рів ба то гом сво їй 13-річ ній дон ці за не дис цип лі -но ва ність.

5-е міс це. Япо нія. Там теж за зви чай би ли бам бу ком, але най страш ні ши ми вва -жа лись два по ка ран ня: сто я ти з пор це ля но вою чаш кою на го ло ві, ви простав шиод ну но гу під пря мим ку том до ту лу ба, й ле жа ти на двох та бу рет ках, три ма ю -чись за них тіль ки до ло ня ми та паль ця ми ніг, тоб то, влас не, ви хо дить — між та -бу рет ка ми.
4-е міс це. У Па ки ста ні за двох ви лин не за піз нен ня у клас вам до ве деть ся ві сімго дин чи та ти Ко ран.

3-є міс це. У На мі бії — сто я ти не ру хо мо під де ре вом з оси ним гніз дом. Це, доречі, прак ти ку єть ся до те пер, не зва жа ю чи на най су во рі шу за бо ро ну мі ніс т раосві ти.
2-е міс це. Тра ди цій ний за сіб по ка ран ня у шко лах Шот лан дії — це ре мінь. Стан -дар т ний шот ландсь кий шкіль ний ре мінь роб лять із тов с тої твер дої шкі ри за спе ці -аль ним за мов лен ням ор га нів осві ти. Ви ко рис то ву ють йо го за зви чай скла де нимудві чі, і, ка жуть, кра ще цьо го на со бі не про бу ва ти.

1-е міс це. У Не па лі най страш ні ше по ка ран ня, ко ли хлоп чи ка пе ре одя га ють у жі но чевбран ня і в за леж нос ті від сту пе ня про ви ни зму шу ють хо ди ти в ньо му від од но го доп’яти днів. Уза га лі ж дів чи нок у Не па лі у шко ли не від да ють, їх ува жа ють ви нят ко вотя га рем і ду же по га но го ду ють. Хлоп чи ки та кої ді єти не ви три му ють і по чи на ють про -си ти ви ба чен ня при близ но на дру гу до бу.

ПИШ
УТЬ УЧНІ...

Вірш на пи са но в ри му, що час то спо сте рі га -

єть ся в по ета.

В Іта лії Го голь від по чи вав від ре ві зо ра.

Із тво рів Не кра со ва се ля ни ді зна лись, як їм по -

гано жи ти.

Ко ли Дуб ровсь кий убив вед ме дя, Ки ри ло Пет ро -

вич не роз лю тив ся, а на ка зав здер ти з ньо го шкі ру.

У Чи жи ко ва ба га то по зи тив них рис: він зав ж ди

по го ле ний і дух мя ніє.

Мо їм пам’ят ним днем ста ла ти ха ніч лис то па да.

П’єр біг ду же швид ко, об га ня ю чи ку лі.

Кня зю Оле гу за про ро ку ва ли, що він по мре

від змії, яка ви пов зе з йо го че ре па.

Ш
ваб рін во лав вийти за між за ка пі тансь ку донь -

ку, але був не дос то йний цьо го.

Пу га чов по да ру вав Грі ньо ву шу бу та ко ня зі

сво го пле ча.

Пе ре ді мною кар ти на Плас то ва. Во на па дає

ряс ним сні гом.

Нєх лю дов був лю ди ною світсь кою

та зав ж ди мо чив ся ду ха ми.
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Ви бра на про фе сія: чо му і для ко го?

М
а ло хто з нас ви брав свою про фе сію, ке ру ю -
чись тіль ки влас ною дум кою. За зви чай на
наш ви бір у юно му ві ці впли ва ють бать ки,
ро ди чі, які ра дять ви бра ти про фе сію, яка
бу ла б не об хід ною за будь-яких еко но міч -

них умов, а та кож дру зі, які про по ну ють всту пи ти до то -
го ж са мо го ін с ти ту ту, що й во ни, що би вчи тись ра зом.

І ми, за бу ва ю чи про влас ні здіб нос ті, орі єн ту є мось
на ін ших, учи мось не там, де нам ці ка во, а там, «де всі»,
здо бу ва ю чи про фе сію «як усі». А зго дом не мо же мо зро -
зу мі ти, чо го нам не ви ста чає в жит ті, чо му ро бо та дра -
тує, а не при но сить за до во лен ня…

Так са мо бу ває, як що в юнос ті не вда ло ся всту пи ти
до омрі я но го ви що го на вчаль но го за кла ду, а скла да ти
вступ ні іс пи ти ще че рез рік ма ють мож ли вість не всі. То -
му роз ча ро ва ні абі ту рі єн ти йдуть на вча тись у той ін -
сти тут, до яко го всту пи ти най лег ше. На жаль, ним, як
пів сто літ тя то му, так і сьо год ні, стає пе да го гіч ний уні -
вер си тет.

Отже, як за ра дянсь ких ча сів, так і в су час ній осві ті
пе да го гіч ні ін с ти ту ти, пе рей ме но ва ні в на ці о наль ні та
дер жав ні уні вер си те ти, про тя гом ро ків на вча ють у сво -
їх сті нах не ли ше тих, хто ви рі шив ста ти учи те лем за
по кли ком сер ця, а й усіх, хто не по тра пив до ін ших ВНЗ
або не по спі шає до ар мії. То му по за вер шен ню п’яти чи
шес ти на вчаль них ро ків ти ся чі мо ло дих учи те лів, стис -
нув ши зу би, ідуть пра цю ва ти до шко ли.

По кли кан ня й еко но мі ка
Кож ний дру гий учи тель з упев не ніс тю під твер дить,

що пра цює у шко лі, то му що не мо же в ній не пра цю ва -
ти. І йо го не ля ка ють ве ли чез на за ван та же ність, мі зер -
на за ро біт на плат ня та не вга мов ні уч ні. Учи тель дій с но
від да ний сво їй про фе сії і на віть не мо же уяви ти се бе
пра ців ни ком ін шої га лу зі.

Та кі вчи те лі — най кра щий да ру нок, який тіль ки мо -
же от ри ма ти на ша кра ї на, в якій пра ця осві тя ни на не
над то по ці но ву єть ся. Про те у шко лі ми мо же мо зу стрі ти
й учи те лів, які з ра діс тю по спі ша ють на кож ний урок, а
в день от ри ман ня зар плат ні в них опус ка ють ся ру ки. То -
ді за до во лен ня від ро бо ти от ри мує ду же силь но го су пер -
ни ка — склад не ма те рі аль не ста но ви ще.

Най мен ше фі нан со ве пи тан ня тур бує тих учи те лів, а
точ ні ше, учи те льок, які не ма ють проб лем із гро ши ма
за вдя ки чо ло ві ку, який зда тен за без пе чи ти сім’ю са мо -
стій но. То ді жін ка мо же пра цю ва ти дій с но «для сво го за -
до во лен ня» й не пе рей ма тись, чи від по від но опла чу єть -
ся її ро бо та. Про те та ким учи тель кам іно ді до сить важ -
ко зро зу мі ти сво їх ко лег, які зма га ють ся за кож ну до дат -
ко ву го ди ну ро бо ти та на рі ка ють на не ста чу кош тів.

На ба га то біль шу час ти ну скла да ють учи те лі, які
пра цю ють май же ці ло до бо во, на ма га ю чись за ро би ти
хоч якусь ко пій чи ну. І то му са ме во ни най час ті ше зу пи -
ня ють се бе на дум ці, що тре ба щось змі ню ва ти у сво є му
жит ті. Мож ли во, не прос то міс це ро бо ти, а на віть про -
фе сію. За зви чай та ка ідея лю ди ні, яка справ ді «жи ве»
своєю ро бо тою, а не прос то за роб ляє нею, мо же спо чат -
ку зда тись див ною й не прий нят ною. «Як я мо жу зра ди -
ти свою ро бо ту, від рек тись від то го, чим жив стіль ки ро -

ків, чо го так дов го на вчав ся…», — са ме так за пе ре чить
біль шість учи те лів по пе ред ню, на пер ший по гляд, май -
же не при стой ну дум ку.

Але час ми нає, з ро ка ми дер жа ва ні як не по кра щує
со ці аль ну за хи ще ність і фі нан со ве за без пе чен ня освіт -
ньої га лу зі, то му по тро ху дум ка про змі ну спе ці аль нос ті
стає чіт кі шою і ля кає вже мен ше. Це й не див но, ад же
як що ро зум на лю ди на не ба чить жод них по кра щень у
сво є му жит ті, ра но чи піз но во на пе ре ко на єть ся в не об -
хід нос ті са мо стій но йо го змі ни ти. І як що зро би ти ре -
монт у квар ти рі чи за вес ти киць ку для біль шо го за тиш -
ку не ду же склад но, то рі шен ня взя ти і змі ни ти фах ви -
ма га ти ме знач них мо раль них та емо цій них зу силь і не -
рід ко мо же ста ти при чи ною стре су та де пре сії.

Але як що ро бо та у шко лі при но сить вам тіль ки тур бо -
ти про фі нан со ві проб ле ми ро ди ни, а за до во лен ня від
уда ло про ве де но го уро ку три ває до пер шої про гу лян ки по
ма га зи нах, до ко ри сум лін ня не ма ють впли ва ти на рі -
шен ня про по даль ший фах. То му, зва жив ши всі «за» та
«про ти», по ра див шись із сім’єю та най ближ чи ми дру зя -
ми, ви бе ріть той ва рі ант, який за без пе чить вам не тіль ки
за до во лен ня від ро бо ти, а й за до во лен ня від її опла ти.

Пі ти чи за ли ши тись?
На уков ці-пси хо ло ги став лять ся до пи тан ня змі ни

про фе сії ду же се рйоз но. Во ни ви ок рем лю ють кіль ка
при чин, що зму шу ють лю дей змі ню ва ти фах у той чи ін -
ший пе рі од жит тя.

Роз ча ру ван ня у ви бра ній про фе сії. Роз ча ру ван ня
у ви бра ній про фе сії мо же з’яви тись, ко ли про тя гом три -

БУТИ ЧИ НЕ БУТИ ВЧИТЕЛЕМ?

Мож ли во, вам тре ба пе ре гля ну ти своє став лен -
ня до ви бра ної про фе сії, з’ясу ва ти, що вас

насправ ді ці ка вить, і вже по тім ру ха тись да лі.
Якщо це так, лас ка во про шу: вам — сю ди…

О
снов ни ми фун к ці я ми спіл ку ван ня ви зна ча ють ко му ні ка тив ну,
ін тер ак тив ну та пер цеп тив ну. У цій стат ті більш де таль но роз -
гля не мо пер шу з них. Ко му ні ка тив на фун к ція спіл ку ван ня
вклю чає в се бе пе ре да чу ін фор ма ції, об мін нею, а та кож ро зу мін -
ня цієї ін фор ма ції. Най час ті ше ви ді ля ють два основ них за со би,

за до по мо гою яких ми мо же мо пе редава ти та от ри му ва ти по ві дом лен ня: вер -
баль ний і не вер баль ний. У зви чай ній бе сі ді вер баль ні ком по нен ти міс тять у
со бі мен ше 35 % зміс ту си ту а ції, то ді як по над 65 % ін фор ма ції пе ре да єть ся
не вер баль но. І хо ча не вер баль ні за со би ко му ні ка ції ма ють біль шу си лу, ніж
вер баль ні, во ни дво знач ні і їх важ ко пра виль но зро зу мі ти.

Ре агу ю чи на ви слов лен ня сво го пар т не ра, лю ди на час то ви би рає якусь
од ну час ти ну йо го ви слов лю вань і ре агує са ме на неї й зов сім не ре агує на ін -
ші їх ні час ти ни. У спіл ку ван ні це ду же по -
ши ре но й по яс ню єть ся тим, що на ше
сприй ман ня є ви бір ко вим. По ві дом лен ня
пар т не ра має ду же ба га то ас пек тів як вер -
баль них, так і не вер баль них, і ре агу ва ти
на всі од ра зу не мож ли во. 

Для ефек тив ної пе ре да чі ін фор ма ції
іс нує кіль ка спо со бів, за до по мо гою яких
мож на під ви щи ти ймо вір ність то го, що її
зро зу мі ють. Окрім трьох основ них ви мог
до са мо го по ві дом лен ня, та ких як йо го
зро зу мі лість, до ві ра до пе ре да ва ча ін -
форма ції та оп ти маль ний зво рот ний
зв’язок що до впли ву по ві дом лен ня на от -
ри му ва ча, слід ура хо ву ва ти ще й та кі
реко мен да ції:
1. «При влас нюй те» ав тор ст во по ві -

дом лень, які ви пе ре да є те спів роз -
мов ни ку, звер та ю чись до ньо го від
пер шої осо би в од ни ні та вжи ва ю чи
осо бо ві зай мен ни ки «Я», «Мій».
«Особис та влас ність» на ав тор ст во по -
ві дом лен ня пе ред ба чає від по ві даль -
ність осо би за ви слов ле ні в ньо му дум -
ки та по чут тя. Та кі сло ва, як «біль -
шість лю дей», «де хто з мо їх ко лег»,
роб лять по ві дом лен ня зне особ ле ни -
ми. Та кі фра зи об тя жу ють ро зу мін ня
то го, чи лю ди справ ді са мі так дума -
ють і від чу ва ють, чи во ни прос то по -
вто рю ють те, що ду ма ють і від чу ва ють ін ші.

2. По ві дом лен ня має бу ти за вер ше ним, пов ним і кон к рет ним. Сфор му -
люй те свої по ві дом лен ня так, щоб до них пов ніс тю ввій ш ла вся ін фор ма -
ція, не об хід на для ро зу мін ня по ві дом лен ня. Пов но та й кон к рет ність зда -
ють ся нам оче вид ни ми, але ду же час то лю ди не вва жа ють за по тріб не по -
ві дом ля ти про шка лу цін нос тей, на яку во ни спи ра ють ся, про
при пу щен ня, яких во ни до три му ють ся у спіл ку ван ні, про на мі ри змі нити
свою дум ку.

3. Узгодь те свої сло вес ні та не сло вес ні по ві дом лен ня. Спіл ку ван ня з
парт не ром ви ма гає як вер баль них, так і не вер баль них по відом лень. Як
пра ви ло, ці по ві дом лен ня є узгод же ни ми між со бою, і як що лю ди на ка же,
на прик лад, що во на ви со ко ці нує ва шу до по мо гу, і при цьо му по смі ха єть ся,
то во на не сло вес но ви ра жає теп ло ту. Проб ле ми у спіл ку ван ні з’яв ля ють ся
то ді, ко ли сло вес ні та не сло вес ні по ві дом лен ня су пе ре чать од не од но му.

4. Не ску піть ся на сло ва. Кіль ка ра зо ве по вто рен ня по ві дом лен ня, ви ко ри -
стан ня ін ших ка на лів спіл ку ван ня (та ких як пись мо ві за пи си, кар т ки,
сло вес ні й не сло вес ні сиг на ли, на тя ки то що) до по мо жуть пар т не ру кра ще
зро зу мі ти по ві дом лен ня.

5. За без пе чуй те зво рот ний зв’язок у то му, як сприй ма єть ся ва ше по ві -
дом лен ня. Для то го щоб ефек тив но спіл ку ва тись, ви по вин ні усві дом лю -

ва ти, як спів роз мов ник ін тер пре тує й пе ре ос мис лює ва ше по ві дом лен ня.
Єди ний спо сіб бу ти впев не ним в ефек тив нос ті спіл ку ван ня — по стій ний
по шук зво рот но го зв’яз ку в то му, яке зна чен ня та зміст вкла дає спів роз -
мов ник у ва ші по ві дом лен ня.

6. При водь те по ві дом лен ня у від по від ності з осо бис тіс тю, суб’єк тив -
ною шка лою цін нос тей і до сві дом ад ре са та. Одну й ту ж ін фор ма цію ви
по яс ню ва ти ме по-різ но му до свід че но му спе ці а ліс ту й но вач ку, ди ти ні та
до рос ло му.

7. Опи суй те по чут тя, на зи ва ю чи їх сло ва ми («ме ні сум но»), по рів ню ю чи з
пев ни ми ді ями («ме ні пла ка ти хо четь ся»), ужи ва ю чи мов ні зво ро ти, ме та -
фо ри («я по чу ваю се бе так, ні би кри ла ви рос ли»). Опис до по мо же по ві дом -
ля ти про свої по чут тя яс но й нед во знач но.

8. Опи суй те по ве дін ку ін ших лю дей, не
вда ю чись до оці ню ван ня чи ін тер -
пре та ції. Ре агу ю чи на по ве дін ку ін ших
лю дей, пе ре ко най тесь у то му, що ви ней -
т раль но опи су є те їх по ве дін ку («Ти й да лі
про дов жу єш пе ре ри ва ти ме не»), а не
оці ню є те її («Ти не щас ний его їст, який ні
до чи їх ду мок не хо че при слу ха тись»).

Особ ли вої ува ги за слу го вує «зво рот -
ний зв’язок». Це ін фор ма ція, що йде від
нас до ін ших лю дей і міс тить ре ак цію на їх
по ве дін ку. Ме та зво рот но го зв’яз ку по ля -
гає в до по мо зі ін шим лю дям усві до ми ти
влас ні вчин ки та їх  вплив на на шу по ве -
дін ку та стан. 

Пра ви ла 
вста нов лен ня зво рот но го зв’яз ку

1. У за ува жен нях за чі па ти не осо бис тість,
а особ ли вос ті по ве дін ки пар т не ра.

2. Біль ше го во ри ти про спо сте ре жен ня, а
не висновки. Спо сте ре жен ня — це те,
що ви ба чи ли та чу ли, а висновки — ва -
ша ін тер пре та ція, оцін ки, суд жен ня.

3. Не ви слов лю ва тись у фор мі оцін ки (як
пра ви ло, оцін ка ба зу єть ся на влас ній
сис те мі цін нос тей).

4. У си ту а ці ях, які від бу ва лись, ува гу тре -
ба зо се ред жу ва ти на вчин ках те пе ріш -
ньо го ча су, а не да ле ко го ми ну ло го.

5. Слід да ва ти як най мен ше по рад. Кра ще ви слов лю ва тись, на ма га ю чись
по ді ли ти ся влас ни ми дум ка ми та ін фор ма цією.

6. Не тре ба кри ти ку ва ти ті особ ли вос ті по ве дін ки пар т не ра, на які не має
мож ли вос ті в п ли ну ти.

7. Для пе ре да чі по тріб ної ін фор ма ції пар т не ру тре ба ви бра ти від по від ну си -
ту а цію та адек ват ну фор му її пе ре да чі.

Пра ви ла ре агу ван ня на зво рот ний зв’язок
1. Тре ба уваж но слу ха ти пар т не ра, що би вір но зро зу мі ти, що він хо че ска за -

ти. Із цією ж ме тою тре ба пе ре ка за ти по чу те.
2. Пам’ята ти, що зво рот ний зв’язок міс тить суб’єк тив ні уяв лен ня про вас як

про кон к рет ну осо бис тість, а не обов’яз ко во про те, ким ви є в дій с нос ті.
3. Ме та зво рот но го зв’яз ку по ля гає в по кра щен ні від но син, а не у змі ні по ве -

дін ки в обов’яз ко во му по ряд ку.

Не ви му ше не спіл ку ван ня ство рює пре крас ні мож ли вос ті для ви вчен ня
особ ли вос тей кож но го уч ня. Тре ба тіль ки ство рю ва ти у спіл ку ван ні та кі умо -
ви, які б до зво ли ли в най біль шій мі рі роз кри тись, про яви ти влас ну ін ди ві ду -
аль ність.

С. Єфі мо ва

ПСИХОЛОГІЧНІ ПОРАДИ ДЛЯ СПІЛКУВАННЯ

В осно ві пе да го гіч ної ді яль нос ті 
зна хо дить ся вза є мо дія з різ ни ми суб’єк та ми 

на вчаль но-вихов но го про це су.
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див но. Ви не от ри му є те важ ли вих за вдань, не від ві ду є -
те се рйоз них на рад, вас ні би прос то не ба чать. У та ких
ви пад ках не об хід но знай ти мож ли вість від вер то по го -
во ри ти з ке рів ни ком. Мож ли во, так «не нав’яз ли во» вам
на ма га ють ся да ти зро зу мі ти, що кра ще по да ти за яву
про звіль нен ня? Але та ка за ява мо же ста ти пер шим
кро ком до кра щої ро бо ти.

3. Ви від чу ва є те в со бі си ли роз по ча -
ти влас ну спра ву. При слу хай тесь до
се бе: на скіль ки у вас роз ви не на «під -
при єм ниць ка жил ка»? Чи хо ті ли б ви
ство ри ти влас ний біз нес? Пе ре ко на -
ти вас у не об хід нос ті ак тив них дій
мо жуть та кі ар гу мен ти:
• за по ру ка успі ху в будь-яко му ви -

пад ку — важ ка пра ця, і як що вже
пра цю ва ти ба га то, то кра ще на се -
бе, ніж на ко гось ін шо го. Мож ли -
во, не ве лич ка при ват на шко ла —
це те, про що ви мрі я ли все жит тя?

• май же всю ди вам пла тять за ваш
ро бо чий час. Якщо ви пра цю є те
ду же швид ко, то от ри ма є те най -
кра щі ре зуль та ти са ме у влас ній
спра ві;

• ко ли ви влас ник біз не су, ви са мі
ви зна ча є те всі умо ви;

• як що ва ша ме та — от ри ма ти мак -
си мум жит тє во го до сві ду, то на ба га то ко рис ні шою
буде са мо стій на ро бо та, ніж ро бо та у ве ли ко му ко -
лекти ві.

Про те іно ді вар то де таль ні ше 
про ана лі зу ва ти своє ста но ви ще на ро бо ті

1. При га дай те, на ві що ви прий ш ли на
цю ро бо ту. Без пе реч но, ви праг ну ли
до сяг ти яко їсь ме ти. Чи до сяг ли ви
її? Якщо ні, уявіть її со бі та зро зу мій -
те, що вам за ва ди ло. А по тім зро зу -
мій те, як це змі ни ти, — і про дов -
жуй те пра цю ва ти.

2. По ди віть ся на си ту а цію гло баль но.
Якщо ви не вда ло про ве ли урок, от -
ри ма ли ниж чі ре зуль та ти атес та ції,
ніж очі ку ва ли, не по ро зу мі ли ся з ко -
ле гою — це ще не при від змі ню ва ти
ро бо ту. Мож ли во, ви прос то вто ми -
лись чи у вас кри за, яка мо же да ти
но вий пош товх для роз вит ку. При га -
дай те про свої успі хи в ми ну ло му мі -
ся ці і про влас ні гло баль ні пла ни.
Про ана лі зуй те, який про грес ви зро -
би ли з мо мен ту по чат ку ро бо ти. І як -
що він є — вар то про дов жу ва ти!

Що ро би ти да лі?
Отже, ви все-та ки на ва жи ли ся за -

ли ши ти улюб ле ну (або не ду же) ро бо ту
й пі ти на зу стріч но вій про фе сії, но во му до сві ду та, мож -
ли во, пев ним не спо ді ван кам. До чо го тре ба бу ти го то -
вим? Як змен ши ти стрес? Як бу ду ва ти кар’єру? І най -
важ ли ві ше за пи тан ня: яку ви бра ти про фе сію?

Спе ці а ліс ти ра дять при слу ха тись до трьох по рад:
зби рай те яко мо га біль ше ін фор ма ції, звер ніть ува гу на
спе ці аль нос ті, що не ви ма га ють здо бут тя но вої осві ти,

пе ре ко най тесь у ко рис ті різ но ма ніт них кур сів, тре нін -
гів то що. Роз гля не мо ці по ра ди та їх вплив на пе ре ква лі -
фі ка цію до клад ні ше.

Зби рай те ін фор ма цію — во ло дій те си ту а цією.
Яку би про фе сію ви не ви бра ли, збір не об хід ної ін фор -
ма ції — це пер ша схо дин ка. У будь-яко му ви пад ку не

вар то пок ла да тись тіль ки на од не
дже ре ло ін фор ма ції. Роз по ві ді зна -
йо мих, які пра цю ють у ви бра ній ва -
ми спе ці аль нос ті, до зво лять от ри ма -
ти не фор маль ну суб’єк тив ну оцін ку.
Огля ди рин ку пра ці в за со бах ма со -
вої ін фор ма ції мо жуть да ти до сить
об’єк тив ну ін фор ма цію, про те во на
де що «су ха». Кон фе рен ції в Інтер не ті
іно ді бу ва ють «за смі че ні» ко мен та ря -
ми фа на тів чи про тив ни ків то го чи
ін шо го фа ху. Але як що по єд на ти та
по рів ня ти всі дже ре ла ра зом, мож на
от ри ма ти кар ти ну, близь ку до дій с -
нос ті.

Без здо бут тя но вої осві ти. Ком -
па нії іно ді про по ну ють ва кан сії, що
не ви ма га ють до дат ко во го на вчан ня,
або на вчан ня від бу ва єть ся вже у про -
це сі ро бо ти в ком па нії. За зви чай та кі
ва кан сії пов’яза ні з тор гів лею. Не вар -

то ста ви тись до тор гів лі упе ред же но. Зви чай но, як що
йдеть ся про нор маль ні ком па нії, а не «ме ре же вий мар -
ке тинг». Мож ли во, тор гів ля — це як раз ва ше по кли кан -
ня. Міль йо ни лю дей у на шій кра ї ні ре алі зу ва ли ся са ме в
ній, хо ча спо чат ку ба га то хто з них ком п лек су вав із цьо -
го при во ду.

Без до дат ко во го на вчан ня ва шою
но вою ро бо тою мо же ста ти ва ше хо бі.
Спе ці а ліс ти не ви клю ча ють, що з ча -
сом твор чі про фе сії ста нуть не менш
по тріб ни ми на рин ку, ніж тех ніч ні чи
еко но міч ні.

Кур си і тре нін ги та ко ристь від
них. Якщо ви ви бра ли спе ці аль ність,
яка ви ма гає по пе ред ньо го на вчан ня,
не по спі шай те із дру гою ви щою осві -
тою. По чніть із про фі ль них кур сів.
Єди на проб ле ма — які са ме ви бра ти,
ад же сьо год ні ба га то ор га ні за цій про -
по нують на вчан ня на кур сах і тре нін -
гах із най різ но ма ніт ні ших спе ці аль -
нос тей. Щоб зро би ти пра виль ний ви -
бір, ді знай тесь про ор га ні за то рів кур -
сів чи тре нін гів яко мо га біль ше. До
то го ж не тіль ки з офі цій них дже рел,
а і з ней т раль них — на прик лад, від
знай о мих, які ці тре нін ги від ві ду ва -
ли.

Чим біль ше ін фор ма ції ви ма ти ме -
те, тим прос ті ше бу де ви бра ти ті кур си, які мак си маль -
но від по ві да ти муть ва шій по тре бі у знан нях.

Та ким чи ном, прий няв ши рі шен ня, від кинь те ва ган -
ня й по чи най те на по лег ли во пра цю ва ти на но ву кар’єру.
Ви обов’яз ко во до сяг не те успі ху!

Д. Квіт ка
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ва ло го ча су лю ди на від чу ває знач ний дис ком форт на
сво їй ро бо ті й зай ма єть ся нею тільки че рез не об хід -
ність. Сьо год ні та ка си ту а ція ха рак -
тер на для по ко лін ня лю дей, які по ча -
ли свою про фе сій ну кар’єру в 90-ті
ро ки, оскіль ки са ме то ді зріс по пит на
пев ні спе ці аль нос ті, на прик лад, еко -
но міч ні, й різ ко впав на ба га то ін ших,
на прик лад, у сфе рі на уки, осві ти,
твор чос ті. Лю ди ви би ра ли фах, ке ру -
ю чись тіль ки йо го фі нан со вою при -
ваб ли віс тю, й зов сім не вра хо ву ва ли
влас ні ін те ре си та здіб нос ті.

По ява но вих мож ли вос тей. Цю
при чи ну мож на по яс ни ти та ким при -
кла дом: у юно му ві ці лю ди на не змог -
ла всту пи ти до ВНЗ че рез ви со кий
кон курс чи скрут не ма те рі аль не ста -
но ви ще. Про те че рез кіль ка ро ків во -
на зна хо дить спо сіб от ри ма ти омрі я -
ну про фе сію: з’яв ля єть ся мож ли вість
са мо стій но опла ти ти своє на вчан ня,
от ри ма ти дру гу ви щу осві ту, про фе -
сій ну пе ре під го тов ку.

Ха рак тер лю ди ни. Є ще од на ка те -
го рія лю дей, які праг нуть змі ни ти про -
фе сію. Це ім пуль сив ні на ту ри, які лег -
ко на вча ють ся й успіш но ре алі зу ють
будь-які про ек ти. Унас лі док та ких особ ли вос тей ха рак те -
ру та кі лю ди мо жуть кіль ка ра зів про тя гом жит тя змі ни ти
про фе сію і при цьо му кож но го ра зу бу ти успіш ним. Їм по -

до ба єть ся вчи тись і до слід жу ва ти но ві га лу зі, во ни ду же
швид ко про су ва ють ся на по чат ко во му ета пі, але, до сяг -

нув ши ме ти, так са мо швид ко втра ча -
ють ін те рес до то го, що від бу ва єть ся, й
по чи на ють шу ка ти щось но ве.

Про фе сій не ви го рян ня. При чи -
ни, що ви кли ка ють ба жан ня «все ки -
ну ти й пі ти», не зав ж ди пов’яза ні з
ви бо ром про фе сії. У су час них умо вах
при ско рю єть ся темп жит тя, ро бо та
ви ма гає все біль ше фі зич них та емо -
цій них зу силь, іно ді до во дить ся за -
три му ва тись пі сля за кін чен ня ро бо -
чо го дня, пра цю ва ти у ви хід ні чи свя -
та. Якщо до да ти не зав ж ди ко рек т не
та до свід че не ке рів ниц т во, кон ку рен -
цію все ре ди ні ко лек ти ву, не мож ли -
вість пі ти у від пус т ку, — при чи ни
вто ми, роз дра ту ван ня та не за до во -
лен ня од ра зу ста ють зро зу мі ли ми.

У та кій си ту а ції проб ле му мо же
ви рі ши ти три ва лий від по чи нок або
го ри зон таль на по бу до ва кар’єри та
осво єн ня су між них га лу зей: от ри -
ман ня но вих знань, а та кож на ла год -
жен ня но вих про фе сій них кон так тів.

Інші до слід ни ки ви ок рем лю ють
дві основ них сфе ри, які не об хід но

бра ти до ува ги під час роз ду мів, — це осо бис те жит тя й
кар’єра. Це та кі фак то ри, які ма ти муть зна чен ня для
прийняття рі шен ня.

Осо бис те жит тя
1. Ви не от ри му є те за до во лен ня від ро бо ти. Біль шу

час ти ну ча су, не вра хо ву ю чи сон, ми, як пра ви ло, про -
во ди мо на ро бо чо му міс ці. І то му не так уже й важ ли во,
скіль ки вам пла тять, на скіль ки пре стиж ною є ро бо та
то що. Важ ли во — чи щас ли ві ви, зай ма ю чись своєю
спра вою? Якщо ні — це мар на ви тра та ча су.

2. Ро бо та по га но впли ває на ва ше здо ров’я. Якщо че рез
ро бо ту у вас по ча ла бо лі ти го ло ва чи спи на, як що ви по -
ча ли втра ча ти сон чи не ма є те сил і ба жан ня зу стрі ти ся
з дру зя ми — це пер ша озна ка то го, що тре ба щось змі -
ню ва ти. Утра тив ши ро бо ту, здо ров’я ви збе ре же те, а ось
утра тив ши здо ров’я пра цю ва ти не змо же те…

3. Ро бо та шко дить сі мей ним сто сун кам. Якщо у вас на -
ро ди лась ди ти на або чо ло вік/дру жи на ви ма гає біль ше
ува ги, по єд ну ва ти це з на пру же ним ро бо чим гра фі ком
до сить склад но. Якщо є мож ли вість, мож на пра цю ва ти
не пов ний день чи за віль ним гра фі ком. Але як що це не -
мож ли во, до ве деть ся ви би ра ти й бу ти го то вим до то го,
що ро бо та опи нить ся не на пер шо му міс ці.

Кар’єра та осо бис те вдос ко на лен ня
1. Ви «ви рос ли» з по са ди, яку обій ма є те. Зви чай но, ко -

лись ця ро бо та бу ла для вас но вою. Ви на вча лись, на бу -
ва ли на ви чок, удос ко на лю ва лись як про фе сі о нал. Але з
ча сом усе ста ло для вас за над то прос то: ви ма є те біль ше
на ви чок, ніж ви ма га ють ва ші обов’яз ки. Якщо під ви -
щен ня най ближ чим ча сом очі ку ва ти не вар то — час
змі ню ва ти міс це ро бо ти.

2. Ке рів ниц т во за ва жає ва шо му роз вит ку. Іно ді ви ни -
ка ють си ту а ції, ко ли ке рів ник по чи нає ста ви тись до вас

З ро ка ми дер жа ва ні як не
по кра щує со ці аль ну за хи -
ще ність і фі нан со ве за без -
пе чен ня освіт ньої га лу зі, то -
му по тро ху дум ка про змі ну
спе ці аль нос ті стає чіт кі шою
і вже мен ше ля кає. Це й не
див но, ад же як що ро зум на
лю ди на не ба чить жод них
по кра щень у сво є му жит ті,
ра но чи піз но во на пе ре ко -
на єть ся в не об хід нос ті са -
мо стій но йо го змі ни ти.

Як за ра дянсь ких ча сів, так
і в су час ній осві ті пе да го -
гіч ні ін с ти ту ти, пе рей ме -
нова ні в на ці о наль ні та дер -
жав ні уні вер си те ти, про тя -
гом ро ків на вча ють у сво їх
сті нах не тіль ки тих, хто ви -
рі шив ста ти Вчи те лем за
по кли ком сер ця, а й усіх,
хто не по тра пив до ін ших
ВНЗ або не по спі шає до ар -
мії.

Якщо ро бо та у шко лі при но -
сить вам ли ше тур бо ту про
фі нан со ві проб ле ми ро ди -
ни, а за до во лен ня від уда ло
про ве де но го уро ку три ває
до пер шої про гу лян ки по
ма га зи нах, до ко ри сум лін ня
не ма ють впли ва ти на рі -
шен ня про по даль ший фах.
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Учи те лі ма ють пра во ска за ти за раз: ку ди не глянь,
скрізь на ша прови на. І там недоб ре, і тут не до го ди ли. То
звер тай біль ше ува ги на не охо чих учи тись, то за охо чуй
від мін ни ків. Нам що, ро зі рва ти ся? Ска жу, що не до по мо -
же. Тре ба прос то аку му лю ва ти всі свої си ли та пра цю ва ти
з ба жан ням. У кож ній ма лій спра ві ба чи ти ве ли ку ме ту.
При га дай те ра дість, яка при хо дить до вас, ко ли, зда ва лось
би, не здіб ний учень зди ву вав, ви вчив ши вірш чи
розв’язав ши якусь за да чу. Ба га то у ва ших ру ках. Пе да гог
від чу ває мо раль не за до во лен ня від то го, що уч ні роз ви ва -
ють ся з кож ним днем. Їх роз ви ток — учи тель сь ка за слу га.
Оскіль ки такі ве ли кі мож ли вос ті, то й від по ві даль ність не
мен ша. Ви хо ва тель від по ві дає за свій вплив.

Хто на вчає? Ко го на вча ють? Як на вча ють?
У шко лі все по чи на єть ся з учи те ля. Ре зуль та ти на вчан -

ня за ле жать від трьох чин ни ків: хто на вчає, ко го на вча -
ють, як на вча ють. Ба чи мо, що два пун к ти сто су ють ся пе -
да го га і тіль ки один ди ти ни. А що це озна чає? Якщо не мо -
же те ко гось на вчи ти, то спо чат ку по ди віть ся на се бе, а вже
то ді ки вай те на уч ня. Знаю, що є ді ти, яких ду же-ду же
важ ко вчи ти, є та кі, які не здат ні зро зу мі ти щось. Але за -
вдан ня пе да го га по ля гає в то му, щоб ви зна чи ти, де ме жа
мож ли вос тей уч ня. І це не так прос то, бо час то не ба жан ня
чи ди ти ни, чи вчи те ля зу пи няє про цес здо бут тя пев них
знань на півдороги. Пе да гог за хо дить до кла су, де при близ -
но двад цять уч нів, час то біль ше. Він ви кла дає те му од на -
ко ви ми сло ва ми для всіх, бо як інак ше. А ді ти за сво юють
той чи ін ший об сяг ін фор ма ції. Учи тель по ви нен про сте -
жи ти, щоб кож ний учень от ри мав мак си маль но мож ли ву
для ньо го кіль кість знань. На вчи ти кож но го то го, чо го він
зда тен на вчи тись. Тут я вже ка жу не тіль ки про знан ня, а і
про на ба га то важ ли ві ші ре чі: лю дя ність, до по мо гу ближ -
ньо му, спів чут тя. Бо як що іг но ру ва ти ди ти ну че рез те, що
во на не ду же здіб на, то мож на вкрас ти в неї по пе ред ні
якос ті. Во ни за кла де ні в кож ній лю ди ні, а пе да гог їх ви -
тягує на зов ні, прос то від род жує. Хо ча ча сом не так во но
і прос то.

Під хо ди до на вчан ня
Справ ж ній учи тель ні ко ли не ска же, що та чи ін ша ди -

ти на по га на. Не має по га них ді тей, є тіль ки не спро мож -
ність, не роз умін ня, не ба жан ня, не до гляд, не по тріб ність.
По чне мо з ви со ко го. Лю ди на — це по до ба Бо га, то му в неї
обов’яз ко во є хо ро ші якос ті. У ко гось во ни прихо ва ні глиб -
ше, хтось «три має» їх звер ху. А вчи тель шу кає їх у ди тя чо -
му сер ці. Він по ви нен від чу ва ти, як да ле ко тре ба ко па ти.

«Ді ти ста ють усе
гір ши ми й гір ши -
ми.» Що за роз мо -
ви? Яка ж при чи на
та кої зі псо ва нос ті,
ад же, прий шов ши
до шко ли, уч ні ма -
ють усьо го шість-
сім ро ків. Жит тя
тіль ки по ча лось,
осо бис тість ще не
сфор мо ва на. У ру -
ках пе да го га та ка
ж ди ти на, яка бу ла
двад цять ро ків то -
му. Однак світ тро -
хи змі нив ся, то му
й під хо ди до на -
вчан ня ма ють ко -

ре гу ва тись. Учи -
тель по ви нен пра -
цю ва ти над роз -
вит ком уч ня, зна -
хо ди ти спо со би,
які ней т ра лі зу ва -
ти муть не га тив -
ний вплив су час -
ної тех ні ки, на -
прик лад. Якщо не
мо же те від во лік ти
ди ти ну від яко їсь
не ко рис ної ді яль -
нос ті, то, зна чить,
ви ви ко рис то ву є те
не ефек тив ні спо -
со би. Шу кай те но -
ві під хо ди. Змі ни у
сві ті впли ва ють на
всіх лю дей: і на уч нів, і на вчи те лів. Хо четь ся ска за ти: ви в
од на ко вих умо вах.

Осо бис тість учи те ля є го лов ним ін стру мен том йо го
успіш ної ді яль нос ті. Скіль ки би ми не казали про те, що
вар то ро би ти, чо го не слід, як що не має лю бо ві до про фе сії
та ді тей, ре зуль та ти бу дуть на ба га то мен ші. Так ми дій ш ли
до го лов ної якос ті пе да го га — лю бо ві. З неї все по чи на єть -
ся. Так має бу ти й у ви хо ван ні. Хо четь ся по ба жа ти всім
цьо го пре крас но го по чут тя в різ них йо го про явах.

М. Хо ля вінсь ка
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З
а го ло вок стат ті я би на зва ла уто пією, але бу де мо
вва жа ти, що це ме та, до якої йде мо. У вчи те ля за -
вдан ня скром ні ше. Кіль кість йо го уч нів мож на по -
ра ху ва ти, не хай і не на паль цях. Обсяг ін фор ма ції,
яку він дає ді тям, об ме же ний. Обов’яз ко ве від ві ду -

ван ня шко ли уч ня ми та різ ні фор ми звіт нос ті до по ма га ють
йо му сти му лю ва ти шко ля рів. Але на справ ді, що би на вчи ти
на віть од ну ди ти ну, тре ба ду же ба га то си ли та енер гії.

Я пра цюю для тих ді тей, які хо чуть учи тись…
Пе да гог має по ка за ти ди ти ні пев ні шля хи роз вит ку її

та лан тів, яких та ще не по ба чи ла. Для цьо го тре ба ба га то
ча су про во ди ти з діть ми. Є й ін ший ва рі ант. Учи тель мо же
прос то, як кон ве єр, про пус ка ти повз се бе все но вих і но вих
сво їх уч нів. Не знаю, чи має він пра во в цьо му ви пад ку на -
зи ва ти їх сво ї ми. Без емо цій не став лен ня, іден тич ний під -
хід та од на ко ві ви мо ги. Не най гір ший ва рі ант, але й не із
кра щих. Хтось по чер п не для се бе пев ний до свід зі спіл ку -
ван ня з учи те лем, ін ший на віть не ста ра ти меть ся.

«Я пра цюю для тих ді тей, які хо чуть учи тись». Та кий
псев доп рин цип не дасть по тріб но го ре зуль та ту. А ха рак -
тер ний він і для зов ні доб рих пе да го гів. Чо му псев доп рин -
цип? Бо на справ ді лю ди на, яка ним по слу го ву єть ся, прос -
то не лю бить своєї про фе сії. Адже що та ке пе да го гі ка? Пе -
да го гі ка — це мис тец т во ви хо ван ня. Мис тец т во, а не ре -

міс ниц т во. Що най біль ше ці ну ють у мис тец т ві? Якість та
ори гі наль ність, а та кож вплив тієї чи ін шої твор чос ті на
лю дей. Мит ці не ду ма ють, чи по тріб на ко мусь їх ня твор -
чість, во ни тво рять. Пра цю ють не тіль ки для по ці но ву ва -
чів (у ви пад ку вчи те лів це уч ні, які праг нуть знань), а для
всіх. Час то са ме по се ред ні знав ці до стой но оці нюють ро бо -
ту, особ ли во її ре зуль тат. Якщо вчи тель не ві рить в уч ня, то
він сум ні ва єть ся у ве ли ких мож ли вос тях пе да го гі ки. Зно ву
па фос, але до зво ли мо йо му тут за ли ши ти ся.

Су хо млинсь кий ка зав, що про цес на вчан ня має бу ти
спря мо ва ний на лю ди ну. За уваж те, не на уч ня з ве ли ки ми
здіб нос тя ми, а на всіх ді тей, бо кож ний з них не по втор ний
і гід ний ува ги та по ва ги. Адже лю ди на — це най ви ща цін -
ність, яка їх за слу го вує і яка має міс це в цьо му сві ті. Кож -
ний му сить прой ти свій шлях. Учи тель по ви нен до по мог ти
вся ко му під го ту ва тись до до ро ги, до по мог ти «склас ти ба -
гаж», а ще по ві ри ти у сво го ви хо ван ця. Ві ра, ува га, а та кож
лю бов сти му лю ють будь-яку ди ти ну.

Кла сич ні сте рео ти пи вчи те лів
За вдан ня шко ли не в то му, що би прос то да ти ді тям пев -

ний ба гаж знань. І на віть не в то му, що би до по мог ти їм за -
сво ї ти цю ін фор ма цію. Учи тель має по ба чи ти осо бис тість
кож но го уч ня, від чу ти йо го, зро зу мі ти, що по тріб но са ме
йо му, до по мог ти осяг ну ти все, що той мо же. А ще, як що ми
вже зга да ли про ба гаж знань, то пе да гог по ви нен на вчи ти
ді тей лег ко но си ти йо го, умі ло ним ко рис ту ва ти ся, щоб той
не пе ре тво рив ся на тя гар, і, ко ли тре ба, ді ли тись.

Що до на вчан ня, то в кож ної ди ти ни свій рі вень, але
пра цю ва ти тре ба як з від мін ни ка ми, так і з дві єч ни ка ми.
Що за сте рео ти пи: дві єч ник — учень, який ні чо го не знає,
ні чо го не хо че? То шко ляр, який ма ло знає, мен ше мо же.
Се ред по га них уч нів є ще й ді ти, які не хо чуть учитись.
Учи тель має зро би ти все для то го, що би ба жан ня на ро ди -
лось. Не вже пе да гог не зда тен, яким би не був ви хо ва нець,
на вчи ти йо го чо гось за оди над цять ро ків, те пер уже два -
над цять? Я знаю вчи те лів, які хо чуть тіль ки то го, щоб не -
ус піш ні уч ні ти хо си ді ли, не за ва жа ли вчи тись тим, хто
має для цьо го біль ші здіб нос ті та ба жан ня. Ува жа ють, що
та ких ді тей прос то не мож ли во на вчи ти. Яка ве ли ка по -
мил ка! Са ме цим уч ням по тріб но біль ше ва шої ува ги, пра -
ці та на по лег ли вос ті.

Обда ро ва ні ді ти по тре бу ють біль шо го на ван та жен ня,
але мен шої вчи тель сь кої опі ки. Я не маю на ува зі, що їх
мож на час т ко во іг но ру ва ти. Та ким ді тям тре ба да ва ти пев -
ний прос тір для твор чих ма нев рів. Тре ба за охо чу ва ти їх до
до дат ко во го са мо стій но го на вчан ня. Тіль ки щоб во но не
пе ре тво ри лось на за пам’ято ву ван ня ве ли кої кіль кос ті су -
хих фак тів. «Ви ро щуй те» ди ти ну че рез від крит тя, а не на -
сад жу ван ня. Дві єч ни ки чи трі єч ни ки по тре бу ють по стій -
но го кон т ро лю, але без жод них на рі кань та обу рень. Ду же
важ ко зна хо ди ти під хід до ді тей, яким зда єть ся, що шко -
ла — не по тріб на ви тра та ча су, а уро ки — дур ни ця. Але то
ва ше без по се ред нє за вдан ня. Зро зу мі ло, що лег ко вчи ти
уч ня, який праг не знань, схоп лює на льо ту будь-яку ін фор -
ма цію, ви ко нує будь-яку до маш ню ро бо ту. У цьо му ви пад -
ку, прав да, та кож ви ни ка ють проб ле ми: не від по від ність
рів ня вчи те ля по тре бам ди ти ни, не вмін ня роз ви ва ти здіб -
нос ті уч ня й та ке ін ше.

УНІ ВЕР САЛЬ НЕ МИС ТЕЦ Т ВО 
ВЧИ ТИ ВСІХ УСЬО МУ

По кли ка ний ви хо ву ва ти зав ж ди від чу ває 
від по ві даль ність за до лю сво їх ви хо ван ців, 
бо во на ба га то в чо му за ле жить від ньо го. 

Якщо не мо же те ко гось на -
вчи ти, то спо чат ку по ди віть -
ся на се бе, а вже то ді ки вай -
те на уч ня.

Мит ці не ду ма ють, чи по -
тріб на ко мусь їх ня твор -
чість, во ни тво рять. Пра -
цюють не тіль ки для по ці но -
вува чів (у ви пад ку вчи те лів
це уч ні, які праг нуть знань),
а для всіх.
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Доб рий день, 
ре дак ція улюб ле них ви дань!
Звер та єть ся до Вас по до по -

мо гу ди рек тор Смі лянсь ко го
при род ни чо-ма те ма тич но го лі -
цею Чер кась кої об лас ті Со фія
Ана то лі їв на Гні дая. У чо му по ля -
гає моє за пи тан ня? Наш лі цей —
шко ла для стар шо клас ни ків
(8–11-і кла си), усьо го 250 лі це їс -
тів та 18 учи те лів. Ко лек тив
твор чий, праг не до всьо го но во го,
су час но го. Шу ка є мо ці ка ві фор -
ми ро бо ти як із діть ми, так і з
учи те ля ми. За раз пед ко лек тив
за кін чує ро бо ту в екс пе ри мен ті
«Ме то ди ка роз вит ку осо бис тос -
ті для жит тя в ін фор ма цій но му
сус піль ст ві», який три ває два ро -
ки, є ці ка ві на роб ки. Як ре зуль -
тат — учи те лі об’єд на лись у
твор чі гру пи. Та ка фор ма ме то -
дич ної ро бо ти, як МО, у на шо му
за кла ді не зов сім ефек тив на (1
учи тель іс то рії, 1 учи тель гео -
гра фії, 1 учи тель хі мії і т. д.).

Проб ле ма ви ник ла під час
фрон таль ної пе ре вір ки за кла -
ду. Нам ка те го рич но ре ко мен -
ду ва ли по вер ну тись до та кої
фор ми, як МО, а твор чі гру пи
по вин ні іс ну ва ти до дат ко во. На
мою дум ку, для од но го вчи те ля
за ба га то прий ма ти участь у
двох-трьох фор мах ме то дич ної
ро бо ти в міс ті.

Чи має пед ко лек тив пра во
са мо стій но, на свій роз суд, оби -
ра ти фор ми ме то дич ної ро бо -
ти у сво є му за кла ді?

З по ва гою, С. А. Гні дая.

І Вам доб ро го дня, ша нов на Со фіє Ана то лі їв но!
При єм но, ко ли лю ди хо чуть по ра ди тись, і лис ти від

на ших чи та чів із най різ но ма ніт ні ши ми за пи тан ня ми
по стій но над хо дять до на шої ре дак ції. Не зва жа ю чи на
не ве ли кий склад ре дак ції, у пе ре важ ній біль шос ті ви
одер жу є те на ші від по ві ді, час ті ше за все елек т рон ною
пош тою, бо так зруч ні ше та більш опе ра тив но.

Пи тан ня, яке ста ви те Ви, на наш по гляд, за галь не
і в тій чи ін шій мі рі сто су єть ся всіх пе да го гіч них пра -
ців ни ків. Ось чо му ми ви рі ши ли об го во ри ти цю проб -
ле му на шпаль тах на шо го ви дан ня.

Орга ні за ція ме то дич ної ро бо ти, як не від’єм ної
скла до вої сис те ми пі сля дип лом ної пе да го гіч ної осві ти
зав ж ди бу ла не прос тою та су пе реч ли вою, бо ви ма гає
твор чо го, зде біль шого не ор ди нар но го під хо ду, як що
ми роз ра хо ву є мо на її ефек тив ність. Тут не міс це для
за ско руз лос ті та фор ма лі за ції, як то го праг нуть усе ще

ба га то чис лен ні пе ре вір ки шкіл і вчи те лів (чи то фрон -
таль ні, чи те ма тич ні). Ма буть, ко ли все жор ст ко спла -
но ва но й унор мо ва но, зруч ні ше ке ру ва ти.

Та й ми з ва ми зде біль шо го без зу бо-па сив ні: нас так
при вчи ли, ми до цьо го звик ли, та і вза га лі не ба жа є мо
кон ф лік ту ва ти. А мо ва ось про що. Пі сля фрон таль ної
пе ре вір ки Ва шо го на вчаль но го за кла ду Вас му си ли
ознай о ми ти з уза галь ню ю чою до від кою чи ак том,
а Ви — під пи са ти. Це — за галь но ви зна че ний під хід.
Якщо Вас щось там не влаш то вує, Ви ма є те пов не пра -
во ви сло ви ти свою точ ку зо ру. У Ва шо му ви пад ку мож -
на по про си ти по яс нень у пе ре ві ря ю чих: на під ста ві
яко го нор ма тив но-пра во го до ку мен та Вам «ка те го -
рично по ре ко мен ду ва ли» по вер ну ти вчи те лів до ме -
тодоб’єд нань. 

До ре чі, про хан ня по си ла тись на за кон ста вить
будь-яко го пе ре ві ря ю чо го у сту пор: час ті ше за все
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йому так зда єть ся. То му рад жу не соромитись ста ви ти
їм за пи тан ня за та ким зраз ком: «Ска жіть, будь лас ка,
а де то, про що йде мо ва, за пи са не і де це мож на про -
чита ти?»

А як що це ре ко мен да ція, а не при пис, то вза га лі во -
на має ре ко мен да цій ний ха рак тер: Ви мо же те її ви ко -
на ти, а мо же те від мо ви тись.

А за раз по су ті спра ви. Ува жа єть ся, що сис те ма
осві ти Укра ї ни від пра цьо ва на на за ко но дав чо-нор -
матив но му рів ні, але все ж та ки де які про га ли ни за ли -
ши лись. Як при клад, нор ма тив но-пра во ве по ле ме то -
дич ної ді яль нос ті, зок ре ма в се ред ньо му на вчаль но му
за кла ді. Попри все спро бу є мо пред мет но ро зі бра тись,
ке ру ю чись не ви пад ко ви ми по ба жан ня ми тих, хто ре -
ко мен дує, а чин ни ми до ку мен та ми про осві ту.

Ба зо вим є За кон Укра ї ни «Про осві ту», і як що ін ші
під за кон ні ак ти су пе ре чать йо му — їх мож на оскар жу -
ва ти. Від кри ва є мо в цьо му за ко ні ст. 55 «Пра ва пе да го -
гіч них та на уко во-пе да го гіч них пра ців ни ків» і чи та є -
мо, що пе да го гіч ні пра ців ни ки ма ють пра во на «віль -
ний ви ріб форм, ме то дів, за со бів на вчан ня, ви яв лен -
ня пе да го гіч ної іні ці а ти ви; під ви щен ня ква лі фі ка ції,
пе ре під го тов ку, віль ний ви бір зміс ту, про грам,
форм на вчан ня, за кла дів осві ти, уста нов та ор га ні за -
цій, що здій с ню ють під ви щен ня ква лі фі ка ції й пе ре -
під го тов ку». За фік су є мо для се бе, що вчи те лю дер жа ва
(!), а не управ лінсь ко-ме то дич ний склад пе ре ві ря ю чих,
га ран тує ви яв лен ня пе да го гіч ної іні ці а ти ви та віль ний
ви бір зміс ту й форм сво го на вчан ня. Якщо хтось ува -
жає, що ме то дич на ді яль ність учи те ля — не йо го про -
фе сій не на вчан ня, хай за шпуль не в ме не ка мін ням!

Про су ва є мось да лі бю ро кра тич ни ми те ре на ми
осві ти. Ра ди мо Вам звер ну тись до лис та Мі ніс тер ст ва
осві ти і на уки Укра ї ни від 03.07.2002 р. № 1/9-318
«Ре ко мен да ції що до ор га ні за ції і про ве ден ня ме то дич -
ної ро бо ти з пе да го гіч ни ми кад ра ми в сис те мі пі сля -
дип лом ної пе да го гіч ної осві ти», який ніх то не ска со ву -
вав, а сві жі шо го в нас не іс нує. Так ось, він по чи на єть -
ся з то го, що «участь у ме то дич ній ро бо ті має бу ти про -
фе сій ним обов’яз ком кож но го пе да го гіч но го пра ців ни -
ка». І з цим Ви, зви чай но, по год жу є тесь. Ви ра до зай -
ма є тесь ме то дич ною ро бо тою на шкіль но му рів ні та
ба жа є те ро би ти це в пев ній фор мі — ро бо ті твор чих
груп.

У роз ді лі ІІ зга да но го лис та «Орга ні за ція ме то дич ної
ро бо ти» чи та є мо: «Ме то дич на ро бо та з пе да го гіч ни ми
пра ців ни ка ми ре алі зу єть ся в основ но му че рез тра ди -
цій ні ко лек тив ні (ма со ві, гру по ві) та ін ди ві ду аль ні фор -
ми її ор га ні за ції. До ко лек тив них форм на ле жать: ме то -
дич ні об’єд нан ня, твор чі май с тер ні пе да го гів, по стій но
ді ючі проб лем ні се мі на ри, шко ли, у то му чис лі мо ло до -
го спе ці а ліс та, твор чі мо біль ні та ди на міч ні гру пи,
пе да го гіч ні чи тан ня, на уко во-прак тич ні кон фе рен ції,
пе да го гіч ні ви став ки, кон кур си то що». Ви сно вок: ваш
пед ко лек тив ви брав не якусь ек зо тич ну мо дель, кот ру
пе ре ві ря ю чий і збаг ну ти не мо же, а тра ди цій ну та дій -
с но по ши ре ну в на вчаль них за кла дах Укра ї ни фор му
твор чої гру пи. На цьо му мож на бу ло би по ста ви ти
крап ку, але як що вже взяв ся за пе ро, то хо четь ся пи са -
ти й пи са ти, ба жа но, щось зміс тов не та ко рис не.

Чи та є мо да лі: «Основ ною ор га ні за цій ною фор мою
ко лек тив ної (гру по вої) ме то дич ної ро бо ти в сис те мі
під ви щен ня ква лі фі ка ції пе да го гіч них кад рів за ли ша -
ють ся ме то дич ні об’єд нан ня». Хай со бі за ли ша ють -
ся — Ви ж осо бис то не ма є те ні чо го про ти?!

А ось особ ли во ці ка ві ряд ки мі ніс терсь ко го лис та:
«Ме то дич ні об’єд нан ня ство рю ють ся за на яв нос ті не
менш як трьох спе ці а ліс тів од но го фа ху або од но го
про фе сій но го спря му ван ня в ме жах пев ної спе ці аль -
нос ті за те ри то рі аль ною озна кою (шкіль ні, між ш кіль -
ні, ку що ві, рай он ні, місь кі), за ти па ми шкіл, на вчаль -
ни ми пред ме та ми, їх ні ми цик ла ми то що на ба зі се ред -
ніх за галь но ос віт ніх шкіл I–III сту пе нів». Оце так! Ви -
хо дить, що Ви вза га лі не ма є те пра ва ство рю ва ти
шкіль ні ме то доб’єд нан ня, бо у ва шо му лі цеї не ви ста -
чає для цьо го фа хів ців.

Що до цьо го до да ти? Ре ко мен да ція ва ших пе ре ві ря -
ю чих сто сов но учас ті вчи те лів у ро бо ті МО та до дат ко -
во ще й у ро бо ті твор чих груп теж не пра во моч на, бо
вчи те лю при пи су єть ся ви бра ти для се бе тіль ки од ну,
най більш ефек тив ну фор му ор га ні за ції ме то дич ної
діяль нос ті. Так, за ба жан ням учи тель мо же за лу ча тись
і в ін ші фор ми, але ви ключ но за йо го влас ним ба жан -
ням! По го ня за ви со ки ми по каз ни ка ми звіт нос ті з ме -
то дич ної ро бо ти приз во дить, уреш ті-решт, до сут тє во -
го по гір шен ня її якос ті. Слі ду ю чи все то му ж мі ніс -
терсь кому цир ку ля ру, «тре ба за зна чи ти, що за всієї
різ но ма ніт нос ті форм ор га ні за ції ме то дич ної ро бо ти
ви рі ши ти ба га то пла но ві за вдан ня під ви щен ня ква лі -
фі ка ції пе да го гіч них кад рів мож на ли ше че рез ство -
рен ня оп ти маль ної сис те ми ме то дич них за хо дів та
на дан ня пе да го гам пра ва віль но го ви бо ру тих
форм, які мак си маль но вра хо ву ють їх ні по тре би,
за пи ти та ін те ре си». Ви хо дить, що прав да на Ва шо му
бо ці, ша нов на Со фіє Ана то лі їв но.

А від се бе хо чу до да ти ще й кіль ка влас них за ува -
жень, як що Ва ша лас ка — ви слу хай те. На моє гли бо ке
пе ре ко нан ня, чим ниж чий рі вень (ниж чий у сен сі на -
вчаль ний за кла д, а не місь кий чи об лас ний рівень) ме -
то дич ної ро бо ти, тим біль ше при зем ле ни ми пи тан ня ми
тре ба опі ку ва тись. До чо го я ве ду? На мій по гляд, проб -
ле ма, ви бра на в якос ті екс пе ри мен ту «Ме то ди ка роз вит -
ку осо бис тос ті для жит тя в ін фор ма цій но му сус піль ст -
ві», для пе да го гіч но го ко лек ти ву од нієї шко ли не під’єм -
на, яким би твор чим і за взя тим він не був. Це за галь на
проб ле ма по туж но го ака де міч но го ін с ти ту ту на  кіль ка
ро ків. А у шко лі тре ба зай ма тись кон к рет ною проб ле -
мою для кон к рет них уч нів кон к рет но го кла су в кон к рет -
но го вчи те ля, на кшталт «Фор му ван ня вмінь уч нів 9-х
кла сів ко рис ту ва тись ін фор ма цією Інтер не ту». То ді й за -
вдан ня, що по ста ють пе ред ме то дич ни ми осе ред ка ми,
бу дуть діа гнос тич но по став ле ни ми, а від так кон к рет -
ни ми й та ки ми, що лег ко пе ре ві ря ють ся. І річ ні зві ти
шко ли з ме то дич ної ро бо ти вчи те лів не бу дуть на га ду -
ва ти ви слов лю ван ня «що ба чу, про те і спі ваю». Твор чі
ме то дич ні на пра цю ван ня, під по ряд ко ва ні та ким за -
вдан ням, бу дуть ко рис ні всім учи те лям, які пра цю ють у
9-х кла сах ва шо го міс та, і, тим па че, одер жать зе ле не
світ ло для опуб лі ку ван ня в на ших ви дан нях.

І на оста нок. Якщо ми ба жа є мо жи ти й ді яти в де мо -
кра тич но му сус піль ст ві, то зав ж ди му си мо ви слу хо ву ва -
ти і про ти леж ну дум ку. У на шо му з Ва ми ви пад ку ви слу -
ха ти дум ку смі лянсь ких управ лін ців осві ти та ме то дис -
тів, бо мо же так ста тись, що й у них є слуш ні ар гу мен ти,
чи не так? Мо же, й во ни чи та ють на ші ви дан ня та при -
слу хо ву ють ся до на ших ав то рів, бо не хо четь ся ві ри ти,
що, як ка жуть у вас на Чер ка щи ні, їм зав ж ди «не ма ко ли».

Із по ва гою та по ба жан ням 
най ско рі шо го «роз ру лен ня» си ту а ції,

го лов ний ре дак тор Олег Іва нов.
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Р
ік Жов то го Би ка за ки тайсь -
ким мі сяч ним ка лен да рем по -
чнеть ся на но вий мі сяць 26 січ -
ня 2009 ро ку. У схід но му зві ри -
но му Зо ді а ку Бик — один

з най більш пра цьо ви тих, ста ран них і ми -
ро люб них пер со на жів. І ро ки Би ка спри -
яють усьо му, що пов’яза но із зе мель ни ми
ре сур са ми, сіль сь ким гос по дар ст вом,
будь-якою прак тич ною ді яль ніс тю та до -
маш нім за тиш ком. У ро ки Би ка при змі ні
вла ди пе ре ма га ють кон сер ва тив ні си ли й
па ну ють ав то ри тар ні фор ми прав лін ня.
Ієрар хія від но син стає да ле ко не аб ст рак т -
ним по нят тям. То му го туй тесь до то го,
що на чаль ст во по чне «за кру чу ва ти гай ки»,
а як що ви са мі здій с ню є те фун к ції ке рів -
ниц т ва, то ко рек туй те свої ме то ди ро бо ти
з людь ми так, щоб ви мо ги без за пе реч но го
під по ряд ку ван ня сприй ма лись як ком пе -
тен т ність і пе ред бач ли вість.

Для по чат ку вар то умов но роз ді ли ти

2009 рік Би ка на два пе рі о ди: до 29 ве рес ня
та пі сля. На під ста ві то го, що з 5 січ ня тра -
єк то рія ру ху «щас ли вої пла не ти» Юпі те ра
про хо дить су зір’ям Во до лія, во ни бу дуть
цьо го ро ку особ ли во щас ли ви ми, прос ті ше
ка жу чи — «щас лив чи ка ми». То му пред с -
тав ни кам да но го зна ка Зо ді а ку вар то від -
ки ну ти всі сум ні ви й бу ти більш рі шу чи ми.

Не від вер неть ся вда ча й від та ла но ви -
тих, за пов зят ли вих, пра цьо ви тих лю дей.
Лю ди пев них про фе сій мо жуть до сяг ти
неспо ді ва них ре зуль та тів і но вих ви сот
у сво їй га лу зі: про гра міс ти, ін же не ри-кон -
ст рук то ри, на уко ві ді ячі, ас т ро ло ги. У вас
усе вий де! Не втра чай те по чут тя гу мо ру,
не ро біть не об ду ма них учин ків, але при
цьо му будь те рі шу чи ми, зай ва обе реж -
ність мо же тіль ки на шко ди ти.

Де яким пред с тав ни кам зна ків Зо ді а ку
(Рак, Ді ва, Близ ню ки) у пер шій по ло ви ні
ро ку до ве деть ся від чу ти на со бі всі «при -
над нос ті» впли ву Са тур на — пла не ти по -

ряд ку, дис цип лі ни. Вам до ве деть ся вчи -
тись пе ре бо рю ва ти труд но щі, ви яв ля ти
на по лег ли вість, ак тив ність, бра ти на се бе
о бов’язки.

Астро ло ги ра дять усім при ді ли ти ува гу
сво є му здо ров’ю, не за бу ва ти про від по -
чинок.

По чи на ю чи з 29 ве рес ня вель ми ша -
нов ний Са турн по сту по во пе ре клю ча єть ся
на Те ре зи. Уже він-то вас на вчить дис цип -
лі ни, зму сить по до рос лі ша ти та прий ня ти
на се бе де які зо бов’язан ня. Тим Те ре зам,
які під да ють ся на вчан ню, ас т ро ло ги про -
ро ку ють успі хи на ді ло во му фрон ті.

Під би ва ю чи під су мок, мож на ска за -
ти: по чи на ю чи з жов т ня всім нам до -
ведеть ся вчи тись бу ти більш дис цип лі но -
ва ни ми, від по ві даль ни ми. Да ний пе рі од
бу де на си чений шлю ба ми, зміц нен ня м
ро дин них зв’яз ків. Лю дей, які страж да -
ють від са міт нос ті, Са турн під штов х не
до рі шу чих дій.

О
соб ли вос ті за хво рю ван -
ня. Ва ри коз не роз ши рен -
ня вен — це за хво рю ван ня
пе ри фе рич них су дин, під
час яко го їх стін ки роз ши -

рю ють ся, а ве ни роз тя гу ють ся й утра -
ча ють елас тич ність. Лю ди, які страж -
да ють на це за хво рю ван ня, від чу ва -
ють у на бряк лих но гах важ кість, біль,
свер бін ня. Якщо хво ро ба за пу ще на, то
шкі ра над ве ноз ни ми вуз ла ми стон -
шу єть ся, і най мен ша трав ма мо же
спри чи ни ти силь ну кро во те чу. Про те
най біль ша не без пе ка цьо го за хво рю -
ван ня — утво рен ня тром бів. На слід ки
мо жуть бу ти тра гіч ни ми.

Лі ка рі роз різ ня ють кіль ка груп
ри зи ку.

Пер ша гру па — ва гіт ні жін ки.
У зв’яз ку з ва гіт ніс тю на ван та жен ня
на но ги стрім ко зрос тає, збіль шу єть ся
об’єм цир ку лю ю чої кро ві, під ви щу єть -
ся тиск у су ди нах, кро во від тік упо віль -
ню єть ся. Ви ни кає за стій кро ві в но гах,
за яко го стін ки вен роз тя гу ють ся, а са -
мі во ни втра ча ють елас тич ність.

Дру га гру па — це ті, у ко го хо ча б
один із бать ків страж дав на ва ри коз не
роз ши рен ня вен.

Тре тя гру па — пред с тав ни ки «сто я -
чих» про фе сій (учи те лі, па рик ма хе ри,
хі рур ги, про дав ці).

Чет вер та гру па — лю ди з над лиш -
ко вою ва гою.

Фак то ра ми, що мо жуть спри чи ни -
ти ви ник нен ня хво ро би, є ма ло рух ли -
вий спо сіб жит тя, ку рін ня, злов жи -
ван ня за сма ган ням на сон ці.

Інфор ма цію про стан ве ноз ної сис -
те ми до по мо же от ри ма ти лі кар-фле -
бо лог, ви ко рис то ву ю чи апа ра ту ру ан -
гі ос ка ну ван ня. Ця про це ду ра ча су по -
тре бує не ба га то і є зов сім без бо ліс ною.

Во ро ги здо ро вих ні жок. Існує
кіль ка що ден них зви чок, які най -
біль ше шко дять на шим но гам:
1. По ло жен ня си дя чи, за ки нув ши но гу

за но гу, або «спле тін ня» ніг, — од на до -
вко ла ін шої або за ніж ка ми стіль ця.

2. Га ря чі ван ни, злов жи ван ня за сма -
ган ням у со ля рії, оскіль ки під час цих
про це дур ве ни в но гах пе ре пов ню -
ють ся кров’ю, і на ван та жен ня на су -
ди ни різ ко збіль шу єть ся.

3. Три ва лі ста тич ні на ван та жен ня.
Якщо до во дить ся дов го сто я ти, змі -
нюй те по ло жен ня ніг, тро хи зіг ніть їх
у ко лі нах, за мож ли вос ті зро біть кіль -
ка кро ків. Якщо дов го си ди те, слід -
куй те за тим, щоб ви со та стіль ця від -
по ві да ла зрос ту й но ги не «бов та лись»

над під ло гою. За не об хід нос ті став те
но ги на під став ку, що би си дін ня
стіль ця не да ви ло на м’язи стег на.

4. Взут тя без зад ни ків мен ше, ніж роз -
мір но ги. Якщо п’ята зви сає, пе ре на -
ван та жу єть ся ахі ло ве су хо жил ля й
утво рю ють ся п’яточ ні шпо ри.

5. М’яка по стіль. У цьо му ви пад ку м’язи
на но гах не роз слаб лю ють ся, і ви не
від по чи ва є те нор маль но.

6. Ку рін ня. Шкід ли вий дим ді ста єть ся й
ніг у то му ро зу мін ні, що біль шість із
3000 шкід ли вих ре чо вин тю тю но во го
ди му впли ває на су дин ну ме ре жу по -
се ред ниц т вом кро во від то ку. По гір шу -
єть ся кро во обіг, зву жу ють ся су ди ни.

Взут тє ва роль. Ве ли ке зна чен ня
для здо ров’я ніг має й те взут тя, яке ми
но си мо. На жаль, ми не зав ж ди се -
рйоз но та від по ві даль но ста ви мось до
пи тан ня при дбан ня взут тя. Адже мод -
ні че ре ви ки мо жуть бу ти не зруч ни ми
й зов сім не від по ві да ти ва шим но гам,
а праг ну чи кра си, ми мо же мо на нес ти
їм за ба га то проб лем.

Ви би ра ю чи, від дай те пе ре ва гу то -
му взут тю, в яко му від чу ва ти ме те се бе
най більш ком фор т но. Якщо ви по стій -
но но си те тіс ні че ре ви ки, як на слі док,
мо же з’яви ти ся хво роб ли вість нер во -
вих за кін чень на паль цях ніг.

Спра ва в то му, що у про це сі но сін ня
та ко го взут тя стис ну ті кіс т ки паль ців

страж да ють від під ви ще но го тис ку, і
з’яв ля єть ся від чут тя, ні би ви ступає те
по ма лень ких ка мін цях. То му слід звер -
ну ти ува гу на те, чи не ма є те ви та ких
від чут тів. Якщо це так, не об хід но тер -
мі но во по ча ти по шук взут тя, яке б ма ло
ши ро кий но сок, що би паль ці по чу ва -
лись віль но й ком фор т но. Це до зво лить
зня ти чут ли вість по ду ше чок паль ців.

Будь те впев не ні, як що ви по чне те
від по ві даль ні ше ста ви тись до пи тан -
ня ку пів лі взут тя, ва ші ніж ки бу дуть
ду же вам вдяч ні, а ви снаж ли ва вто ма
зник не.

Впра ви для ніг. Най кра щим за со -
бом зміц нен ня ніг є, без пе реч но, ходь -
ба. Під час неї по кра щу єть ся об мін ре -
чо вин, ак ти ві зу єть ся м’язо ва ді яль -
ність, по кра щу єть ся кро во пос та чан -
ня. Про те три ва ла ходь ба при зво дить
до пе ре нап ру жен ня м’язів, за стою та
на ко пи чен ня мо лоч ної кис ло ти, що
ви кли кає різ кий біль.

Для під трим ки ніг у доб ро му ста ні
не до стат ньо під три му ва ти їх чис то ту.
Не об хід но ви ко ну ва ти впра ви для ка -
пі ля рів, для очи щен ня клі тин і на си -
чен ня їх енер гією. Тре ба слід ку ва ти за
тим, що би сто пи бу ли зав ж ди теп ли ми
й ма ли ро же вий ко лір. Рад жу звер ну ти
ува гу на та кі впра ви:
1. Про ки нув шись уран ці, по тяг ніть ся в

ліж ку три ра зи. По тім, ле жа чи на
спи ні, ру ки під го ло вою, но ги ви тяг -
ну ті, зро біть на ра ху нок 30–60 ру хів
«зо ло та риб ка», як це ро бить під час
пла ван ня ри ба, — з бо ку в бік. Впра -
ва звіль няє клі ти ни від шла ків, що
на ко пи чи лись у них.

2. Ле жа чи на спи ні, під ні міть до го ри
ру ки й но ги, по тру сіть ни ми в по віт рі
30–60 ра зів. Ця впра ва роз кри ває
най мен ші кро во нос ні су ди ни.

3. Ле жа чи на спи ні, з’єд най те до ло ні та
сто пи. Зро біть кіль ка ру хів ру ка ми
від гру дей, а но га ми, зі гну ти ми в ко -
лі нах, ков зай те по ліж ку. Пі сля цьо го
сядь те й доб ре, до від чут тя га ря чос ті,
ро зі тріть сто пи до ло ня ми рук.

Отже, на ма гай тесь яко мо га дбай -
ли ві ше ста ви тись до сво їх ні жок, і во -
ни від по ві да ти муть вам вза єм ніс тю.
Не за бу вай те ро би ти фі зич ні впра ви,
на віть як що ча су на це ма ло. Ці де сять
хви лин не бу дуть ви тра че ні мар но, ад -
же ви пра цю є те за для сво го здо ров’я.
Пік луй тесь про се бе, про свої ніж ки, і
на пру же ний ро бо чий день уже не ви -
да ва ти меть ся та ким дов гим.

М. Мель ник

ТРИ ВА ЛЕ СТО ЯН НЯ НА ОД НО МУ МІС ЦІ

ГОРОСКОПРЕЙ ТИНГ ГО РО СКО ПІВ НА 2009 РІК

Так уже іс то рич но скла ло ся,
що ро бо та вчи те ля на ле -
жить до так зва них «сто я -
чих» про фе сій. По га но це чи
доб ре — спір не пи тан ня.
Про те ве ли чез не на ван та -
жен ня на но ги іг но ру ва ти не
мож на аж ні як. Три ва ле сто -
ян ня чи си дін ня, ко ли но ги
прак тич но не змі ню ють сво -
го по ло жен ня, мо же ста ти
при чи ною за хво рю вань, де -
що се рйоз ні ших, ніж уто ма
пі сля на пру же ного ро бо чо -
го дня. Се ред та ких хво роб
най роз пов сюд же ні шим є
ва ри коз не роз ши рен ня вен.

Отже, мож на смі ливо ска за ти, що фа во ри та ми го ро -
ско па на 2009 рік є Во до лії. Са ме у ва ші две рі по сту кає
фор ту на, ство рю ю чи спри ят ли ві мож ли вос ті для осо бис -
тіс ної та про фе сій ної ре алі за ції, ви ко нан ня ба жань і ве ли -
ких здій с нень.

Ко зе ро гів очі ку ють ма те рі аль ні успі хи й під ви щен ня
рів ня жит тя, ста біль ний рік за кріп лен ня сво їх по зи цій
і під ви щен ня зна чу щос ті в очах ото чу ю чих, зна ход жен ня
впев не нос ті та внут ріш ньої си ли.

Стріль цям не об хід но ба га то ру ху, спіл ку ван ня, лис ту -
ван ня, ро бо ти з до ку мен та цією. Мож ли во, ви бу де те чо -
мусь учи тись. Мож ли во та кож, що спра ви ро ди чів бу дуть
ви ма га ти ва шої ува ги й осо бис тої учас ті.

Для Скор пі о нів це бу де рік ро ди ни, ство рен ня но вих
і до три ман ня ста рих тра ди цій. Доб ре ро би ти ре мон ти
та всі ля кі по кращен ня жит ло вих умов, а ті лю бов та ува га,
які ви по да ру є те сво їй ро ди ні цьо го ро ку, у май бут ньо му
від да дуть ся вам сто ри цею.

Рік по пу ляр нос ті, лю бо ві й роз ваг очі кує на Те ре зи.
Ви мо же те знай ти но ве хо бі, за хоп лен ня, при свя ти ти се бе
твор чій ре алі за ції. Вас бу дуть ра ду ва ти ді ти, ви бу де те
із за до во лен ням роз ви ва ти їх ні здіб нос ті й та лан ти.
А хтось із вас упри тул пі дій де до пи тан ня роз ши рен ня ро -
ди ни.

Рік за взя тої та плід ної ро бо ти очі кує Дів. Ні що не зва -
лить ся з не ба прос то так, тіль ки са мо від да на та ко піт ка
пра ця зро бить вас щас ли ви ми й успіш ни ми у 2009 ро ці.
Вам та кож не об хід но пік лу ва ти ся про здо ров’я, при ді ля ти
ува гу сво є му фі зич но му ста ну.

Ле ви бу дуть ве ли ку кіль кість ча су зай ня ті пар т нер ст -
вом і вре гу лю ван ням сво го осо бис то го жит тя. Одру же ні
та за між ні бу дуть до по ма га ти пар т не ру до ся га ти успі ху.
Мож ли ва та кож зво рот на си ту а ція, ко ли са ме за до по мо -
гою пар т не рів і че рез них ви бу де те одер жу ва ти по да рун -
ки до лі. Ба га тьох са мот ніх Ле вів че кають зу стріч зі своєю
по ло вин кою та шлюб.

Ра ків очі кує рік ве ли ких змін. Доб ре, як що ви го то ві
мі ня тись, то ді змі ни не бу дуть та ки ми хво роб ли ви ми.
Якщо ні, то ді вам до ве деть ся мо бі лі зу ва ти всі свої си ли
на бо роть бу й адап та цію до жит тє вих труд но щів. Про те
са ме вам вар то за гар ту ва ти ха рак тер цьо го ро ку.

Рік по до ро жей і по смі шок фор ту ни очі кує Близ ню ків.
По дії 2009 ро ку мо жуть іс тот но роз ши ри ти ваш сві то гляд,
по вер ну ти йо го до біль шої ду хов нос ті, на вчи ти фі ло -
софсь ко го під хо ду до жит тя. У вас та кож бу де праг нен ня
до одер жан ня знань, от ри ман ня чер го вої ви щої осві ти,
за умо ви, що од на у вас уже є.

Пік со ці аль них успі хів і роз вит ку кар’єри очі кує Тіль ців.
Деко му вар то бу де змі ни ти про фе сію чи зай ня ти но ву по са -
ду. Ко мусь «сві тить» змі на со ці аль но го ста ту су, на при клад,
че рез шлюб. За га лом, найбільш за взя тим і на по легли вим
фор ту на цьо го ро ку бу де до по ма га ти до ся га ти ці лей.

Зла год же на ро бо та в ко лек ти ві, до сяг нен ня вза є мо ро -
зу мін ня зі сво ї ми со рат ни ка ми та спів ро біт ни ка ми до по -
мо жуть Овнам до мог тись успі хів у 2009 ро ці. Для них
це та кож має бу ти рік здій с нен ня пла нів, мрій і на дій.

І за ми ка ють наш рей тинг го ро ско пів Ри би, для яких
цей рік бу де ро ком збаг нен ня сво го внут ріш ньо го «я»,
праг нен ня до гар мо нії, під бит тя під сум ків і від по чин ку пе -
ред май бут ні ми до сяг нен ня ми та пе ре мо га ми, що ма ють
бу ти у вас уже в на ступ но му ро ці.

www.goroscop-podarkov.ru
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