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ДО ПРОБЛЕМИ НАЦІОНАЛЬНОГО
ВИХОВАННЯ УЧНІВ*
ПЕТРО СІКОРСЬКИЙ
Про те, що процес виховання дітей є складним і
багатогранним, не заперечуватиме ніхто. Як і те, що старше
покоління постійно незадоволене рівнем вихованості молоді. То
вони не слухняні, не поступаються старшим своїм місцем сидіння
у транспорті, то себе розв’язано ведуть, не хочуть ходити до
церкви і т.д. Причому століття за століттям минає, а нарікання
повторюються, можливо міняється хіба що їхня сутність.
Наприклад, ще 100 років тому не нарікали, що дітей не можна
відірвати від комп’ютера.
Задамо учителям запитання. Що краще в освіті
реалізовується: навчання учнів, наприклад, математики чи
виховання достойних та активних громадян своєї країни? Можна
поспіхом відповісти, що у вихованні освітяни мають кращі
результати, ніж у навчанні складних математичних формул і
теорем, розв’язуванні прикладів і задач. Тоді чому на найвищі
державні посади обираємо не найбільш освічених і патріотичних,
безкорисливих і морально стійких, а крадіїв і олігархів, зрадників
і перекиньчиків. Виходить, що й ті, що обирають, такі ж або не
мають правдивої методики, щоби обирати найбільш достойних…
Або, чому усі засоби масової інформації заполонили
повідомлення про зґвалтування, вбивства, продажність,
хабарництво і корупцію? Питання можна поставити дещо інакше.
Що легше у школах реалізовувати: навчання учнів математики чи
виховувати
на
духовно-християнських,
національно© Сікорський Петро, 2014
*Подано в авторській редакції
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патріотичних і фізкультурно-оздоровчих засадах? Очевидно,
відповідь буде неоднозначною. Одні казатимуть – виховувати
учнів, бо не потрібно спеціально готуватися до виховних занять
(писати поурочні плани, проводити і перевіряти контрольні
роботи, відповідати за результати державної атестації,
зовнішнього незалежного тестування тощо). Інші – навчати
математики: є в наявності програма, підручник, методичні
посібники тощо.
Про виховання дітей пишуть концепції, програми, наукові
статті, а до системних посібників чи підручників століттями
справа не доходить. В регіонах видаються лише локальні
матеріали для виховання учнів того чи іншого класу. В
результаті класоводи, класні керівники, учителі поставлені у
вкрай важке становище. Нелегко провести на високому рівні урок
з української мови та літератури, математики чи фізики. Але ж
для послуг учителя і учнів, крім програм, є підручники,
різноманітні посібники, методичні розробки та ін. А для
національного виховання учнів – лише концепції, програми,
наукові статті, сценарії масових виховних дійств. Спробуймо
провести 35 виховних годин протягом навчального року, якщо
немає необхідного навчально-методичного забезпечення. Тому,
як правило, класними керівниками готуються добре лише
поодинокі відкриті виховні години, а на інших розглядаються
суто технічні питання: хто порушував дисципліну на уроках, хто
запізнювався на уроки, хто погано готувався до уроків, а ще хто
кого образив і т.д. Спробуйте поцікавитися в учнів, в кінці року,
що їм найбільше запам’яталося за рік з виховних годин. Вони, як
правило, розказуватимуть про технічні питання, про які йшлося
вище.
Як зазначав професор Я. Кузьмів на І Українському
педагогічному конгресі, – “національне виховання у своїй
найглибшій суті – це творення і безупинне досконалення нації”
[1, с.183].
Сказано дуже влучно і коректно: творення та удосконалення
нації. Особливо актуально сьогодні, коли наша держава шукає
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свій шлях розвитку. Коли протягом радянського періоду
українців асимілювали так, що ось уже за 22 роки незалежності
більшість з них не можуть повернутися до себе, до своєї
милозвучної української мови, до своєї істинної історії…
Наші педагоги виявилися не готовими до національного
виховання
учнів.
Спостерігаємо
надто
спрощений
і
прямолінійний підхід до виховання тих, які мають будувати свою
державу на національних, загальнолюдських та європейських
цінностях. Вважається, що достатньо портрети вождів замінити
на образи, зняти усі заборони на відвідування церков, відродити
знищені радянським режимом конфесії і церкви, заспівати свою
українську пісню, відродити національні свята, звичаї і традиції,
танцювати іскрометні українські танці – і досягнемо бажаних
результатів у вихованні юні.
Термін національне виховання ще донедавна не дуже й
використовувався, важко було повернутися до своєї виховної
системи, до своїх виховних звичаїв і традицій, які віками
формувалися, якось було незручно – ще подумають, що ти
націоналіст. Більше півстоліття виховання здійснювалося в
любові до одного вождя, до однієї партії, на космополітичних
засадах.
На 22-му році незалежності поволі повертаємося самі до
себе, до своїх християнських основ і чеснот, до національних
традицій і звичаїв, до своїх свят і до своїх робочих буднів.
Важко, бо за 50 років сформувався новий менталітет,
прививалися чужі звичаї, чужа мова та ін. Новий господар навчив
українців вживати гострі лайливі слова, надмірно алкогольні
напитки, не вчив бути активними і вимогливими до себе, а
чекати, що все держава мусить дати та ін. Відлучення людей від
власності формувало не господаря, а крадія, оскільки все наше, то
чому б не брати…
Звісно, що після такого спадку повернутися українцям до
духовних основ, до своєї мови (нині більше 30% українців ще
послуговуються чужою мовою), до своєї справжньої історії, до
своїх національних героїв, до свого національного ідеалу – дуже
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важко. Але конче потрібно. Без цього не буде ані нації, ні
держави. За 22 роки незалежності виховано ціле покоління нових
людей здавалося би уже на християнських засадах і чеснотах, без
єдино вірного вчення, на повернутих українських звичаях і
традиціях та ін. Але чи виховано молоду генерацію українських
патріотів, готових до безкорисливої боротьби за свою державу,
чи є сьогодні українська нація господарем у своїй країні, чи лине
повсякчас у засобах масової комунікації милозвучна українська
мова, чи послуговуються нею у всіх навчальних закладах, як в
Росії – російською, Польщі – польською і т.д. Очевидно, що ні.
Чи зникли з міст і сіл атрибути радянської епохи, теж ні. Може у
Верховній Раді домінують депутати-українці, займають чільні
місця в уряді чи Адміністрації президента. Також ні. Виходить,
що більше двох десятків років вже втрачено? І так, і ні. Все таки
Українська держава функціонує зі своїм Прапором, Гербом,
Гімном. Хоча промосковські сили (п’ята колона в Україні)
тягнуть Україну назад до Сходу, проте міцніють голоси за вступ
до Євросоюзу. Нині усім українцям потрібно єднатися і творити
свою державу на Європейських цінностях. І що найголовніше –
це треба робити швидко, прискореними темпами.
На цьому шляху національне виховання дітей і молоді у
навчальних закладах є пріоритетним. Дуже часто у школах
складний процес виховання учнів зводять лише до масових
заходів з українськими піснями і танцями. Однак процес
національного виховання дітей набагато складніший. Це і
глибоке вивчення психологічних і фізичних основ дитини, і
засвоєння з нею головних психологічних знань, правил поведінки
в різних місцях, і вивчення та виховання основних рис і якостей
особистості, і включення учнів у процес самовиховання, і
вивчення та врахування сімейних виховних впливів та ін. Для
реалізації повноцінного виховання дітей і молоді потрібні і
програми, і посібники, і підручники. Оскільки МОН України не
організовує підготовку навчально-методичних матеріалів для
національного виховання учнів, тому включається у роботу
громадська організація – Львівське крайове товариство (ЛКТ)
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“Рідна школа”. Основи національного виховання були ще
закладені рідношкільниками на І Українському педагогічному
Конгресі (1935).
Нині рідношкільники працюють над підручниками з
національного виховання учнів (V-XI), за програмою, яка
затверджена МОН України “Основні орієнтири виховання учнів
1-12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України”
(2007 р.), в основу якої покладено аксіологічний підхід. Не
думаємо, що вдасться представити освітянам ідеальний варіант,
але краще “синиця в руках, ніж журавель у небі”.
Метою нашої статті є розробити основні підходи до
написання
підручників,
визначити
основні
напрями
національного виховання школярів, методику підготовки змісту
виховних годин тощо.
Перш за все критично проаналізуємо програму “Основні
орієнтири…”. Затверджуючи її, МОН мало би назвати більш
конкретно: “Основні орієнтири національного виховання
школярів”. У наших умовах терміни “українська нація”,
“національний” потрібно вживати якомога частіше, щоб
якнайшвидше відходити від космополітизму, який насаджувався
імперією, і більш цілеспрямовано формувати українську націю, її
патріотичну молоду генерацію.
Програма складається з шести розділів: від “Ціннісного
ставлення до себе” – до “Ціннісного ставлення особистості до
суспільства і держави”. У кожному розділі 10-20 тем, тобто
загалом пропонується біля 100 тем для розгляду їх на годинах
класного керівника (потрібно 35-50), тому до вибору тем можна
ставитися більш-менш прискіпливо. Окремі із запропонованих
тем сформульовано, на наш погляд, невдало: або у вигляді
запитань (“Чи любиш ти себе?”, “Як подолати невдачу?” (8 кл))
або у вигляді гасел (“Я – громадянин і патріот держави”, “Школа
– мій дім, я – господар у нім” (8 кл), “Майбутнє лісу в твоїх
руках” (10 кл). Деякі теми є надто загальними і розкрити їх
протягом 30-35 хв дуже важко (“Україна поетична”, “У світі
професій” (10 кл), “Твоє майбутнє – в твоїх руках” (10 кл)).
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Важко побачити наступність між конкретними виховними
лініями, як і самі лінії, піднімаючись тим самим розділом із класу
в клас. Наприклад, у розділі “Ціннісне ставлення до праці” можна
запропонувати тематично такі виховні лінії: а) вивчення своїх
здібностей і нахилів; б) виховання працьовитості і
працелюбності, економності та професіоналізму; в) ознайомлення
з професіограмами основних професій та правовими нормами
працевлаштування.
У програмі “Основні орієнтири…” пропущено важливі
розділи: “Психологічні основи формування особистості”,
“Основні
засади
духовно-християнського
виховання”,
“Дотримання правил техніки безпеки і вуличного руху”.
Добавивши їх, все ж можна за тією програмою готувати
пробні підручники для національного виховання школярів.
Для написання підручників потрібно визначитися зі
структурою і змістом годин класного керівника, її цільовим
спрямуванням. Важливо, розглядаючи літературні теми, не
копіювати підручник з літератури, а – історичні теми, – з історії.
Що є спільного, а що відмінного між навчальним і виховним
процесами. Спільне те, що в обох процесах є змістова складова.
Які ж знання потрібно засвоювати з дітьми для їх ефективного
виховання? Перш за все – це знання про їхні фізичні та
психологічні особливості. Без цих знань важко досягати великих
успіхів у вихованні. Адже, що таке вихована людина? Очевидно –
це людина, у якій домінують позитивні риси та якості і яка може
собою управляти. А усі людські риси тісно пов’язані з її
фізіологією та психікою. Якщо дитина захоче стати мужньою і
непохитною, наприклад, як В. Стус , то потрібно буде гартувати і
тіло, і душу, кувати свій характер. Потрібно вміти визначати свій
фізичний стан, контролювати основні параметри здоров’я, знати
як досягти запланованих результатів (підтягування, біг, стрибки
та ін.). Якщо ми захочемо виховувати в дитині уважність, як рису
особистості, то добре би було ознайомити її з поняттям “увага”, її
видами і як вона впливає на виховання уважності. Як бути, якщо
системні наукові знання про психологічну структуру людини
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учні опановують лише у 9 класі, а виховний процес
організовується з 1 класу? Очевидно, що з основними знаннями
про психологічні особливості дитини у доступних формах
потрібно знайомити учнів з І класу. Власне для цього й потрібні
підручники з національного виховання. Виховувати учнів не
можна на якихось абстрактних образах, які взяті з інших країн,
хоча, не заперечуємо, що подекуди, можна використовувати
позитивні приклади й із зарубіжжя. Однак виховну знаннєву
основу повинні складати все ж національні події, факти,
персоналії тощо. Тому й називається виховання національним.
Аналізуючи ту чи іншу історичну подію чи особу, той чи інший
літературний твір виховник мусить зосереджувати увагу учнів на
виховних аспектах, якщо це особа – на її позитивних і негативних
рисах та якостях, якщо це подія, то вчити дітей на мить ставати її
прямими учасниками, шукати той чи інший вихід зі створених
подією ситуацій, аналізувати, які людські якості потрібно при
цьому проявити, критично сприймати дії усіх сторін конфлікту
чи події.
Учні повинні володіти відповідними знаннями про себе,
сім’ю, родину, її глибинні коріння. Мусимо визнати, що
радянська система підірвала родинні устої, не все гаразд з
родинним вихованням, формуванням родинного осередку і в
розвинених Західних країнах. Попробуймо знайти в Україні
бодай би одну сім’ю, у якій ведуться хоч якісь записи про своїх
предків (фото, вид діяльності, родинні досягнення та ін.) до
п’ятого чи сьомого коліна. А така інформація для нащадків – це
безцінний клад.
Всім відома істина: “Без міцної родини – немає міцної
держави”. Зовсім не по-людськи і не по-християнськи коли при
благополучних дітях батьки самотні, перебиваються з хліба на
воду або їх віддають в будинки для перестарілих. Погано, коли
здорові матері кидають своїх дітей напризволяще, подекуди
викидають на вулицю. Українська традиція – це перш за все
міцна християнська родина. І Ярослав Мудрий (1019-1054) своє
правління в Київському князівстві розпочав з того, що велів
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кожному чоловікові мати лише по одній дружині, а князь
Володимир Мономах (1113-1125) залишив нам у спадок
“Повчання дітям” – основні засади виховання дітей, які є
актуальними й нині.
Крім того, Ярослав Мудрий чи не перший з київських князів
зрозумів, що для управління державою потрібна високоосвічена
інтелектуальна еліта і взявся за її виховання та підготовку.
Таким чином, першою складовою національного
виховання учнів є когнітивна складова (знання про себе, про
свою родину, про свою націю і державу).
Однак одних знань замало. Можна знати і розуміти, що таке
чесність, але не бути чесним, знати, що таке працьовитість, але
уникати будь-якої праці або працювати аби як. Тому важливо
паралельно із засвоєнням необхідних виховних знань формувати
в учнів відповідні звички, переконання, навички. А вони
формуються у процесі конкретної діяльності (прибирання класу і
шкільного подвір’я, праця на пришкільній ділянці і вдома на
городі, турпоходи та екскурсії , підготовка свят і виховних дійств
та ін.). Усі здобуті знання необхідно закріплювати в діях і
добрих, корисних справах. Виховник повинен моделювати
спеціальні ситуації, щоб дитина проявляла свої позитивні і
негативні риси. Потрібно систематично аналізувати конкретні дії
вихованців, коректувати, якщо ці дії не відповідають
встановленим нормам і знову вчити як треба було поводитись
(когнітивна складова) в тій чи іншій ситуації, обґрунтовувати
неправильні дії тощо. Цей процес є безперервним.
Отже, другою складовою національного виховання учнів є
спеціально змодельована діяльність, за допомогою якої
закріплюються ті чи інші риси особистості, контролюється
дотримання вивчених норм і правил, проводиться корекція
неправильних дій.
Процес виховання – це постійно критичний самоаналіз
поведінки в різних ситуаціях, в різний час протягом певного
періоду (дня, тижня, місяця тощо), це постійне викорінення
негативних рис і дій, це постійний самоконтроль за своїми
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словами і діями. Виховання буде мати позитивні результати,
якщо виховнику вдасться задіяти у кожного вихованця процес
самовиховання. Без нього будемо тупцювати на місці і постійно
скаржитися на те, що діти погані. Можна і потрібно запровадити
щоденник самовиховання, у якому учень записує критично свої
негативні риси та вчинки протягом певного періоду, веде записи,
що вдалося зробити, а що ні, яких негативізмів позбувся, а яких
ні, якої допомоги просить у батьків, вчителів, вихователів.
Таким чином, третьою складовою національного
виховання учнів є організація процесу самовиховання.
Важливо у виховання дітей включити сім’ю і церкву,
художні книги і засоби масової інформації (радіо-, телебачення,
інтернет, пресу), вулицю (друзів, сусідів, знайомих). Діти повинні
глибоко розуміти, що світ ніколи ідеальним не буде і його слід
сприймати таким, яким він є – різноманітним, зі своїми
позитивами і негараздами. Все, з чим дитина зустрічається у
житті, вона має сприймати критично, глибоко аналізувати,
бачити негативне, не брати його зі собою. Пам’ятаємо, як за
радянських часів висвітлювалось життя у країні: все в
позитивних тонах. Люди відчували цю фальш, інформація
правдива просочувалася по інших каналах і двоїла людину. Нині
інформаційний простір засіяний і бур’яном, і зерном. Важливо
вміти відрізнити друге від першого і це одне з важливих завдань
виховної установи. Церква і Святе письмо, християнські чесноти
є основою української виховної системи. Усі позитивні риси
людини беруть свій початок у Заповідях Божих. Тому спільно зі
священиком виховник повинен розв’язати непросту проблему: як
домогтися від учнів систематичної молитви і відвідування
церкви. Знову ж таки не слід нехтувати природою дитини, яка
поділяє дітей на групи: ті, що з великим задоволенням моляться і
спішать до храму; ті, що залюбки моляться і відвідують церкву;
ті, яким потрібно нагадувати – чи помолився, чи вже зібрався в
церкву; ті, які під великим наполяганням будуть молитися та іти
до церкви і, зрештою, ті, які цього ніколи робити не будуть. І з
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тим треба змиритися, природи дитини не зміниш. А будь яке
насильство над дитячою природою викличе зворотню реакцію.
Варто, можливо, раз чи два на місяць спеціально для дітей
відправляти в церкві Службу Божу (до 1 год), а священикам
частіше бувати на годинах класного керівника, допомагати
класним керівникам проводити виховну роботу на духовнохристиянську тематику. Спільними зусиллями потрібно
удосконалювати форми взаємодії школи і церкви.
Основи особистості закладаються у сім’ї, у якій головними
вихованцями є мати і батько, бабуся і дідусь, старші сестри і
брати. Видатні вчені, мислителі стверджують, що на 80% дитина
формується до трьох років. А в цей час з нею поруч мама. Дитину
потрібно виховувати і розвивати, розвивати і виховувати.
Переважно на природних об’єктах. Чи кожна мама знає і вміє
виховувати і розвивати дітей? А хто до цього готує? На
превеликий жаль, ніхто. Потрібне додаткове фінансування
школам, які б організовували заняття у школах молодої матері і
батька. Потрібні спеціальні програми і підручники для навчання
молодих батьків. На жаль, поки що це лише мрії. Хоча академічні
інститути, особливо виховання, могли б працювати над
створенням навчально-методичного забезпечення для навчання
молодих батьків.
Стосовно засобів масової інформації, то нині діти забагато
часу проводять за комп’ютером і не завжди ефективно.
Комп’ютери у багатьох випадках виконують роль забавляння
дітей, а він мав би стати перш за все одним із джерел потрібної
інформації, а згодом і засобом для виконання необхідних
навчальних операцій. І тут роботи у класного керівника чимало.
Стосовно періодичної преси, то її нині в школах майже не
використовують (основна причина – відсутність коштів на
підписку). Проте, періодичних видань сьогодні дуже багато. І
серед них є ті, які заслуговують на увагу (“Експрес”,
“Літературна Україна”, “Слово Просвіти”, “День” і т.д.). У цих
виданнях, окрім тем на злобу дня, публікується чимало цікавих
історичних,
літературознавчих
матеріалів,
які
мають
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національно-патріотичне значення. Учнів треба вчити читати
періодичні видання, відбирати потрібні, цікавитися нинішніми
політичними подіями, вчити критично аналізувати, виховувати їх
активними суб’єктами громадянського суспільства.
Прикро наводити дані соціологічних досліджень щодо
читання українцями художньої літератури (проводила фірма
«Research & Branding Group»): 50,9 опитаних українців не
читають книжок загалом, 48,7% читають, 0,4% опитаних не
змогли відповісти.
В той час як карта читання в Європі виглядає так: у
Фінляндії читають 79,5%, Чехії – 78,5%, Естонії – 74,3%, Австрії
– 74,3%, Словаччині – 73,5%, Данії – 73,0%, Латвії – 71,5%, Литві
– 66% і т.д. Схоже, що Україні і в читанні потрібно досягати
європейських стандартів .
Згадаймо знову українську традицію щодо друкованого
слова. Нині ми пишаємося, що наші достойники, зокрема такі, як
князь Ярослав Мудрий, митрополити Петро Могила, Димитрій
Ростовський (Туптало), гетьман Іван Мазепа та Кирило
Розумовський були залюблені у друковане слово, мали унікальні
на цілу Європу книгозбірні. Колись гетьмани знали по декілька
іноземних мов, а нинішні – свою рідну досконало не завжди. За
словами П. Алепського українці у Середньовіччі мали “Прегарну
рису, що нас дуже дивувала: всі вони, за малими винятками,
навіть здебільшого їх жінки та дочки, вміють читати та знають
порядок Богослужби і церковних співів”.
Зрозуміло, що дорослі не читають, тому що більшість із них
не читали дітьми. Тому виховати у нинішніх українських дітей
важливу рису систематичного читання художньої літератури є
одне з найважливіших завдань. Інакше немає з чим іти до
Європи. В першу чергу потрібно змінити пригноблювальну
політику держави щодо своєї української книжки. Нині за
бюджетною програмою “Українська книга” українську художню
книжку видають мізерними тиражами (1000 прим.), а бібліотек в
Україні – 40 тисяч. В той час як в розвинених країнах світу
(США, Франція, Британія, Німеччина та ін.) на кожну душу
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населення щороку друкується 7-15 екземплярів книжок рідною
мовою. Ганебно й те, що у своїй рідній державі лише п’ята
частина видань, пропонується покупцям українською мовою.
Щоб піднести рівень читання учнями художніх творів під
час навчання, потрібно МОН України розв’язати основну
проблему – забезпечити школу необхідною кількістю програмних
художніх творів і творів для позакласного читання.
Ще однією проблемою є визначення оптимальної кількості
художніх творів, які учень спроможний прочитати. Нині учням
10-11 класів потрібно прочитати 37 творів з української
літератури загальною кількістю сторінок – 5719 і 32 твори зі
світової літератури загальною кількістю сторінок – 6845, на що
учневі з високою технікою читання потрібно витратити 313 год,
тобто щотижня на читання художньої літератури витрачати 9 год
з 20 год самопідготовки. Отже, два роки навчання учнів у
старших класах – період занадто малий.
Не менш важливою проблемою є мотивація читання. Яку
вагу має прочитання твору у виставленій оцінці за тему? Чи
культивується учнями, батьками читання творів у навчальному
закладі? Чи винесено читання учнями художніх творів у
загальношкільний параметр? Чи знайдено ефективну систему
перевірки і обліку читання учнями художньої літератури?
Розв’язавши ці проблеми, можна суттєво підняти рівень
читання і виховання звичок до систематичного читання учнями
художніх творів, а, відтак, і читання українцями загалом.
Таким чином, четвертою складовою національного
виховання учнів є залучення церкви, сім’ї, художньої
літератури, засобів масової інформації до виховання
школярів, об’єднання з ними спільних зусиль.
Виховання, як відомо, безперервний процес. У зв’язку зі
своєю бідністю держава, яку розкрадають чиновники,
неспроможна організувати повноцінне виховання дітей влітку, а
це четверта частина року. Всім відомо, що негативне (закурити,
випити, заматюкатися і т.д.) “пристає” до дитини швидше, ніж
корисні поради. Тому виховний процес багато тратить в
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канікулярний час, коли діти наодинці зі собою, комп’ютером та
друзями. Намагання чиновників за зразком радянських часів
“оздоровити” дітей через літні площадки при школах – це
профанація відпочинку. По-перше, немає відповідної бази, подруге, немає коштів. Якщо на дитину під час оздоровлення
виділяють на харчування шість гривень, то це не оздоровлення, а
концтабірне утримання. Оскільки спеціальних коштів на
оздоровлення немає, тому їх забирають, здебільшого, з
харчування учнів початкових класів протягом року або з витрат
на ремонти шкіл. І тим самим ще більше ускладнюють
навчально-виховний процес. Хоча і президент, і уряд, і народні
депутати, які для свого оздоровлення забирають з бюджету
величезні суми, могли б їх віддати дітям, а ще необхідну частину
забрати з олігархів. Крім того, потрібно міняти радянські форми
відпочинку дітей. Наприклад, президент США Обама дякує своїм
освітянським чиновникам, що вони так організовують відпочинок
дітей, що паралельно з ним діти диференційовано поглиблюють
знання з математики, фізики, хімії та інших предметів.
Очевидно, що й нам потрібно відкинути формальні
показники оздоровлення дітей (цьогоріч 55%), а організувати
оздоровлення і виховання учнів протягом літа так, щоб учні
поглиблювали свої знання, займалися спортом і туризмом,
доброякісно харчувалися і плавали, і, що найбільш важливо,
процес національного виховання став неперервним.
Особливо корисним для дітей і дорослих є плавання.
Сидіння за комп’ютером, малорухливий спосіб навчання
призводить до сколіозу, остеохондрозу та ін. Найкращим лікарем
від цих недуг є плавання. Настав час біля кожного навчального
закладу збудувати відкриті басейни. Їх будівництво та
експлуатація не потребують великих затрат. А нація би ставала
щоразу здоровшою.
Отже, п’ятою складовою у забезпеченні ефективного
національного виховання є створення належних умов для
літнього виховання і відпочинку учнів.
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Слід зазначити, що суттєвий вплив на перебіг національного
виховання має правильний вибір виховних ідеалів, обирання на
всі державні посади високоморальних і високоосвічених представників нації. Вони мали би бути зразком, ідеалом жертовного
служіння нації і державі, свідомо відмовлятися від усіляких
спокус, бо вони не лише повинні добре виконувати свої державницькі функції, а й своїм прикладом виховувати молоде
покоління. Доки народ не збагне, що саме таких треба обирати до
органів влади – буде бідувати. Якщо чиновник не може засвоїти
мови титульної нації, або не хоче нею послуговуватися – йому не
місце ні в державних структурах, ні в органах самоврядування.
Усі засоби масової інформації мали би сприяти і допомагати
вихованню дітей і молоді, а сьогодні, на превеликий жаль,
здебільшого усе навпаки.
Стосовно виховних ідеалів, а без них виховна система – не
повноцінна, то це мали би бути такі представники українського
народу, які:
 все життя боролися за незалежність Української держави;
вперто відстоювали мову української нації;
 показували своїм життям і жертовною боротьбою
приклади високої моралі, дотримання усіх християнських чеснот;
 були людьми високої волі і характеру, незламними у
боротьбі за свободу і соборність держави;
 показували високу ефективність своєї праці, розвивали
науку і культуру, мову і літературу, театральне,
музикальне та образотворче мистецтво тощо.
Ними мають бути Я. Мудрий і В. Мономах, Т. Шевченко і
В. Стус, В. Симоненко і С. Бандера, О. Теліга і А. Горська і
багато, багато інших. Тут важливо всій українській еліті
об’єднатися в один міцний кулак, діяти узгоджено і
цілеспрямовано, вперто і наполегливо, рішуче і результативно.
Таким чином, шостою складовою ефективного національного виховання дітей є правильний вибір національних
виховних ідеалів, обирання до органів самоврядування та
державних структур високоморальних, високоінтелектуаль-
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них та освічених українців. Ввести в обов’язки державних
чиновників не лише виконання управлінських функцій, а й
своїм прикладом виховувати дітей і молодь. Владні
структури мали би забезпечити, щоб на усіх каналах
телебачення домінувала українська мова і пісня, щоб усі
передачі позитивно впливали на виховання дітей і молоді.
І, насамкінець, про підготовку підручників для
національного виховання (5-11 кл.). Рідношкільники планують їх
підготувати, опублікувати і презентувати на IV Всеукраїнському
педагогічному конгресі, який відбудеться у жовтні 2014 р.
Працює безкорисливо група учителів, які мають відповідні
знання, досвід і бажання писати. Звичайно, хотілося, щоб це був
всеукраїнський проект, щоб підготовлені підручники з
національного виховання були якісними і національно
спрямованими і, що є найбільш головним, щоби їх взяли як
основу виховання школярів класні керівники усієї України.
Адже, завдання усіх учителів, незалежно від національності і
регіону однакове, формувати високодуховне і глибоко
патріотичне, високоінтелектуальне і глибоко освічене майбутнє
Української держави.
Виховна година, на наш погляд, повинна мати таку
структуру: тема, мета, актуалізація опорних знань і практичного
досвіду, змістова і практична складові, домашнє завдання.
Мета, звісно, має мати виховне спрямування: засобами
такого-то змісту виховувати такі-то риси особистості, формувати
навички поводження в церкві чи театрі, патріотизм чи альтруїзм тощо.
Під час актуалізації опорних знань чи практичного досвіду
потрібно, знаючи попередній матеріал, який залучається до
виховної години з історії України чи літератури, з біології чи
правознавства, поставити ряд запитань, щоб з’ясувати рівень
розуміння і засвоєння його. Якщо ж учні мають певний досвід у
формуванні тієї чи іншої якості, то потрібно на нього опертися.
У змістовій частині лаконічно і структуровано викладається
у вихованні
той матеріал, який використовуватиметься
відповідних рис особистості. Важливо показати суть термінів і
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визначити поняття, які слугуватимуть для досягнення
поставленої мети. Весь матеріал спрямовується на виховання
дитини. Не потрібно його розписувати за ролями, матеріал не
повинен носити агітаційний характер. Для емоційного підсилення
теми можна використовувати уривки з художніх творів, пісні, але
не перетворювати виховну годину у концерт.
Важлива вимога – відсутність плагіату. Тобто, якщо ми
використовуємо абзац чи уривок без змін, то беремо у лапки і
зазначаємо у квадратних дужках номер джерела і сторінку. Якщо
ж ми передаємо суть декількох сторінок з того чи іншого
джерела, то у квадратних дужках зазначаємо номер джерела і
використані сторінки. На превеликий жаль, вчителі часто
присвоюють собі чужі розробки, замінивши прізвище автора на
своє. З таким підходом до Європи не пускають. Якщо ми ще й так
навчаємо учнів та студентів, то виховання від того лише втрачає.
У практичній частині закріплюється важливий навчальний
матеріал, вивчається стан вихованості тієї чи іншої риси чи якості
в дитини, проводяться відповідні тренувальні тренінги, тестування.
Стосовно домашнього завдання, то воно задається кожним
класним керівником окремо, тому у підручнику його можна не
вказувати.
Глибоко переконані, що проект підручників з національного
виховання учнів (V-XI) нині є надто актуальним, він суттєво
полегшить роботу класних керівників, поставить національне
виховання школярів на наукову основу, дасть могутній поштовх
у формуванні української нації та розбудові Української держави.
Запрошуємо науковців, досвідчених вчителів подавати свої
розробки виховних годин згідно вимог до майбутніх підручників
з національного виховання учнів. Матеріали надсилати
електронною поштою vpel@email.ua. Для спілкування можна
користуватися телефоном 0673138658.
_____________
1. Перший Український педагогічний конгрес. –Львів, 1938. –
244 с.

ЯКІСТЬ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ КРІЗЬ ПРИЗМУ
НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ (СТАРША ШКОЛА)*
ПЕТРО СІКОРСЬКИЙ
Якість середньої освіти залежить від багатьох факторів:
організації навчально-виховного процесу, рівня кваліфікації
педагогічних працівників, навчальних програм і підручників,
досконалої системи вступу до вищих навчальних закладів та ін.
Не менш важливе значення для високоефективного навчання
мають навчальні плани, які є первинною ланкою в структурі його
навчально-методичного забезпечення. Нинішні (за 2010 р.)
навчальні плани старшої школи відзначаються розмаїттям і
залежно від профілю навчання структуруються на дві складові:
інваріантну і варіативну. Профільні навчальні плани для старшої
школи функціонують вже 12 років (з 2001 р.) і у 2010 р. зазнали
суттєвих змін, однак, як показує педагогічна практика,
потребують докорінного доопрацювання. Власне це і є основною
метою статті. Тобто, враховуючи довготривалу практику,
результати нових педагогічних досліджень, визначити основні
шляхи удосконалення навчальних планів старшої школи і
запропонувати їх МОН України.
Проаналізуємо критично кількісні показники нинішніх
навчальних планів. Йдеться про кількість напрямів і профілів
навчання, про кількість предметів і про структуру планів та ін. У
нинішніх навчальних планах пропонується 6 напрямів
(природничо-математичний, суспільно-гуманітарний, філологічний, технологічний, художньо-естетичний і спортивний) і 22
профілів (універсальний, фізико-математичний, математичний,
фізичний, екологічний, біолого-хімічний, біолого-фізичний,
географічний,
фізико-хімічний,
біотехнічний,
хімікотехнологічний,
правовий,
філософський,
економічний,
© Сікорський Петро, 2014
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української філології, іноземної філології, технологічний,
інформаційно-технологічний, художньо-естетичний, спортивний
та військово-спортивний) навчання. Щодо напрямів, то зауважень
немає, а ось кількість профілів зашкалює. Чимало з них
(екологічний,
біотехнологічний,
хіміко-технологічний
та
агрохімічний, правовий, філософський, економічний) не мають
основи для запровадження, бо основою для творення профілю є
базові академічні предмети. А такими для загальноосвітньої
школи не є ні філософія, ні екологія, ні економіка та ін..
Ще ряд профілів (біолого-фізичний, математичний,
фізичний, фізико-хімічний) мають надто вузьке спрямування
стосовно майбутнього вступу до вищих навчальних закладів і тим
самим такі випускники обмежуються у праві вибору широкого
спектру суміжних спеціальностей. Розуміючи, що ряд
спеціальностей (медичні, політехнічні) потребують глибоких
знань з фізики і біології, з фізики і хімії, можна ці два профілі
об’єднати в один - природничий. Отже, кількість профілів можна
зменшити до 12-13. Проаналізуємо структуру навчальних планів.
Вони поділяються на інваріантну та варіативну складові. На наш
погляд, потрібно ділити на дві складові (інваріантну і варіативну)
не лише профільний навчальний план, а й його інваріантну
складову (профільну і непрофільну). Профільна частина
інваріантної складової навчального плану також має складатися з
двох частин (дифініційної й базової).
До базової частини слід віднести ті предмети, які потрібні
кожному профілю незалежно від його назви. Такими, на наш
погляд, можуть бути такі предмети: українська мова, іноземна
мова, історія України та інформатика.
До цих предметів додаються дифініційні, тобто ті, які дають
назву профілю. Наприклад, фізика і математика – для фізикоматематичного профілю. Предмети з профільної частини
навчального плану мали би бути максимально диференційованими, а непрофільної – оптимально зінтегрованими. Це дасть
можливість підійти до розв’язання ще однієї проблеми, яка
суттєво впливає на якість освіти – кількості навчальних
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предметів, які одночасно вивчаються в тому чи іншому класі,
того чи іншого профілю. Нині у старших класах вивчається 28
різних предметів. Залежно від профілю, їх кількість коливається в
межах з 17 до 22. Звісно, що така кількість не сприяє якісній
освіті. При складанні навчальних планів потрібно дотримуватися
педагогічної закономірності: із зменшенням кількості навчальних
предметів зростає якість навчання, оскільки збільшується
тижневий урочний час кожного предмета (дві години і більше) та
зменшується загальна кількість елементів знань для засвоєння їх
учнями (під час інтеграції двох і більше споріднених предметів
загальна елементів знань зменшується на спільну їх кількість). Ці
два параметри (збільшення тижневого часу на вивчення предмета
до 2 годин і зменшення кількості елементів знань для засвоєння),
апріорі, суттєво поліпшуватимуть якість навчання.
Скільки писано-переписано, що вивчення предмета
протягом 0,5-1,0 год в тиждень – марне витрачання часу.
Функціонують психологічні закономірності запам’ятовування
навчального матеріалу. Одна із них гласить, що для ефективного
засвоєння навчального матеріалу потрібне семикратне його
повторення в різних ракурсах протягом певного проміжку часу
(урок, тиждень, місяць, рік). Якщо вчитель ще якось може
виконувати цю вимогу протягом первинного часового проміжку
(уроку), то в умовах 0,5-1,0 год в тиждень цей процес
переривається. В умовах одногодинного (і менше) тижневого
предмета учні, здебільшого, засвоюють лише назви параграфів. В
той же час у нинішніх навчальних планах біля половини часу
займають одногодинні (і менше) тижневі предмети. Для якісного
навчання потрібно таким чином формувати навчальний план,
щоб у ньому найменшим за обсягом тижневого часу був
трьохгодинний профільний предмет і 1-2 год непрофільний.
Цього можна досягти, якщо інваріантна частина навчального
плану структуруватиметься на профільну і непрофільну, а
непрофільні предмети інваріантної частини будуть максимально
зінтегрованими. Крім того, можна окремі непрофільні предмети
вивчати протягом одного навчального року і тим самим
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збільшити тижневе навантаження на предмет. Це дозволить
оптимізувати загальну кількість предметів навчального плану до
12–13 замість 17–22.
За
таких
умов
укладачі
навчальних
планів
дотримуватимуться ще однієї педагогічної закономірності: із
збільшення тижневого часу на вивчення навчального предмета
підвищується якість його засвоєння, але не прямо пропорційно.
Це залежить від того, що домінує у навчальному предметі:
теоретична чи практична складова. Якщо для математики, мов
якість засвоєння навчального матеріалу майже прямо
пропорційна (зі збільшенням однієї величини у кілька разів інша
збільшується у стільки ж) до кількості тижневих годин, то такі
предмети як література, історія, географія та ін. не дадуть прямо
пропорційних змін у якості навчання, якщо зростатиме кількість
тижневих годин. Хоча вчителі завжди цього домагатимуться
(більший обсяг навчального навантаження, більша зарплата та
ін.). Таким чином, під час формування навчальних планів,
зокрема при визначенні тієї чи іншої кількості годин для того чи
іншого предмета потрібно враховувати, що домінує в ньому:
теоретична чи практична складова.
Важливим для якості навчання, створення учням рівних
умов для досягнення її вершин є співвідношення між обсягом
часу інваріантної та варіативної складових навчального плану. У
нині діючих навчальних планах це співвідношення є різним.
Варіативна складова у 10 класі коливається від 3,5 до 10,5 год, а в
11 – від 3 до 6 год, залежно від профілю, що не створює
однакових умов учням для вибору предметів.
Наприклад, у 10 класі (фізичний профіль) співвідношення
між обсягом часу інваріантної та варіативної складових дорівнює
, а в 10 класі (біолого-хімічний профіль)
, тобто учні
10 класу (фізичний профіль) мають чимало годин для вибору
(6,5), а учні 10 класу (біолого-хімічний профіль) – лише по 4.
Різне співвідношення між обсягом часу інваріантної та
варіативної складових не дозволяють найбільш раціонально
використати години варіативної частини без перевищення
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гранично допустимого навантаження на учня, виходячи з його
потреб.
Наприклад, в 11 класі інваріантна частина фізикоматематичного профілю складає 35 год, тобто без годин
фізкультури
вона
дорівнює
гранично
допустимому
навантаженню (33 год), а тому 3 год варіативної складової
використати неможливо. В 10 класі цього ж профілю можна
використати 3,5 год, які фінансуються, з варіативної частини
(інваріантна – 34,5 год, загальна кількість – 38). Однак на
кожного учня можна виділити лише 0,5 год, бо інваріантна
складова без фізичної культури складає 32,5 год, а гранично
допустиме – 33 год, тобто, щоб використати 3,5 год потрібно клас
поділити на 7 підгруп і кожній підгрупі виділити 0,5 год на той
чи інший предмет. Але ж користі для учнів від такого підходу
буде дуже мало. При такому підході до формування навчальних
планів, зокрема співвідношенням між інваріантною складовою і
гранично допустимим навантаженням на учня, навчальні заклади
змушені або:
 відмовлятися від годин варіативної частини (наведений
приклад в 11 класі, фізико-математичний профіль);
 силоміць ділити клас на відповідну кількість підгруп і
кожній підгрупі на той чи інший спецкурс (чи добавляти
до наявних предметів) виділяти мізерну кількість годин
(наведений приклад в 10 кл., фізико-математичний
профіль). Причому в нинішніх навчальних планах
страждає
фундаментальний
профіль
(фізикоматематичний), який має найдавнішу в Україні історію.
У нинішніх навчальних планах під час використання годин
варіативної складової, потрібно, крім гранично допустимого
навантаження на учня, враховувати ще й години, які
фінансуються, а їх у старшій школі – 38. Якщо навчальний заклад
використає повністю години, що фінансуються, то вийде за межі
гранично допустимого навантаження на учня, якщо ж – навпаки,
то не використає усіх годин, що фінансуються. Щоб розв’язати
цю суперечність потрібно змінити підхід до встановлення числа
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годин, що фінансуються. Тоді можна суттєво поліпшити якість
навчання і забезпечити його демократизацію (справжній, а не
уявний, вибір учнями предметів з варіативної складової.)
Втім, непрості задачі розв’язують навчальні заклади і тоді,
коли кількість годин інваріантної складової є значно меншою,
ніж кількість годин гранично допустимого навантаження учня.
Наприклад, у 10 класі (фізичний профіль) на інваріантну
складову відводиться 29,5 год. Без годин фізичної культури на
кожного учня можна виділити 5,5 год (27,5 + 5,5 =33) до
гранично допустимого, а всього з інваріантної складової
фінансується 8,5 год (29,5 + 8,5=38). Якщо, наприклад, учні
захочуть 4 год взяти на поглиблене вивчення математики (разом:
алгебра – 4, геометрія – 4), тоді на курси за вибором чи
факультативи залишиться 1,5 год на кожного учня до гранично
допустимого навантаження із 4,5 год, що залишились і
фінансуються. Тут може бути декілька варіантів. Наприклад,
один з них: половина класу обирає 1-годинний факультативний
курс, а інша 0,5 – годинний курс за вибором. Тоді 3 год, що
фінансуються, будуть не використаними. Отже, якщо кількість
годин інваріантної частини є значно меншою за гранично
допустиме навантаження на учня, тоді навчальний заклад має
ширші можливості для забезпечення учням права на вибір
предметів варіативної частини.
Із наведених міркувань випливає проблема забезпечення
учням рівних прав (незалежно від профілю навчання) у виборі
предметів варіативної складової. Причому під час розв’язання
цієї проблеми варто зважити на виявлену і обґрунтовану
педагогічну закономірність: чим більшою є різниця між гранично
допустимим навантаженням на учня та кількістю годин
інваріантної складової, а також – між годинами, що
фінансуються, і гранично допустимим навантаженням на учня,
тим більші можливості для забезпечення різнобічних інтересів
школярів стосовно вибору годин варіативної складової. Разом з
тим підвищується і рівень демократизації навчального закладу.
Щоб уникнути виявлених недоліків стосовно неодинакової
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кількості годин (залежно від профілю) для вибору учнями
предметів варіативної частини плану, можна встановити сталу
кількість годин для інваріантної частини, наприклад, 30-31,
незалежно від профілю.
У нинішніх профільних навчальних планах загальна
кількість годин для фінансування визначається як сума годин
інваріантної та варіативної складових, яка нав’язує навчальним
закладам авторитарний підхід під час укладання робочих
навчальних планів, не дозволяє повноцінно диференціювати
навчальний процес.
Тому підсилить профілізацію навчання і диференційований
підхід до визначення кількості годин, що фінансуються, їхня
залежність від кількості учнів у класі. Йдеться про те, щоб
кількість годин, що фінансуються, не була сталою (як зараз 38), а
мала різні значення для класів з різною кількістю учнів.
Наприклад, для 10 класу:
Кількість учнів
1-8
9-16
17-25
25 і більше
Кількість годин, що 36
38
40
42
фінансують
Це би дозволило, крім всього іншого, ще й вирішити
проблему профільного навчання в однокомплектних середніх
школах, в яких у старших класах навчається мало (5-15) учнів.
Взявши за основу універсальний профіль, такі школи могли б
хоча б частково профілювати навчання. Наприклад, якщо у 10
класі 12 учнів, з них 5 учнів обирає фізико-математичний
профіль, 3 – біолого-хімічний, а 4 – технологічний, а в класі 6
годин для вибору кожним учнем і 9 фінансується на варіативну
складову (нинішній варіант: інваріантна складова – 29 год,
гранично допустиме – 33, що фінансується – 38 год), тоді 4 год
(буде разом: алгебра – 4 год, геометрія – 4 год) можна віддати 5
учням фізико-математичного профілю, 3год (буде разом: хімія –
2,5 год , біологія – 3 год) 3 учням біолого-хімічного профілю і 2
год (буде разом: технології – 3 год) учням технологічного
профілю. Тут можна помітити таку закономірність: зі
збільшенням годин, що фінансуються, збільшується можливість
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максимально забезпечити усім учням право на вибір предметів
варіативної складової і оптимально профілювати навчання і в
однокомплектних, і в багатокомплектних середніх школах, тобто
розв’язати найважливішу проблему старшої школи –
профілювання навчання. Звісно, що фінансові органи будуть
всіляко заперечувати проти таких нововведень. Однак, якщо
заглибитися в алгоритм збільшення кількості годин, що
фінансуються, то виявиться, що збільшення коштів буде
незначним, оскільки більшість класів за наповненням учнями є
меншою за 25.
Не можна оминути ще один недолік рецензованих
профільних навчальних планів. Йдеться про те, що для учнів, які
навчаються на природничо-математичному, технологічному та
спортивному напрямах, з української мови тижневе
навантаження складає лише 1 год, хоча і державну атестацію, і
незалежне тестування з української мови складають усі учні
незалежно від профілю. Ця проблема сама собою розв’яжеться,
якщо по-новому (про що йшлося вище) структурувати навчальні
плани.
З врахуванням зазначених вище пропозицій подамо зразки
деяких профільних навчальних планів.
Кількість годин на
№
Профіль, класи
тиждень
п/п
Фізико-математичний
Навчальні
профіль
предмети
10
11
І. Інваріантна складова
1.1.Профільні предмети
1.
Українська мова
2
2
2.
Історія України
2
2
3.
Іноземна мова
3
3
4.
Інформатика
2
2
5.
Алгебра
4
4
6.
Геометрія
4
4
7.
Фізика та астрономія
4
5
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1.2.Непрофільні предмети
Література
2
2
Біологія та екологія
2
Хімія
2
Всесвітня історія
2
Основи економіки і
2
правознавства
13. Географія
1
14 Фізична культура та захист
3
3
Вітчизни
Всього (п.1.1, 1.2)
31
31
4
4
ІІ. Вибіркова складова
33
33
ІІІ.Гранично-допустиме
навантаження на учня:
Фінансування проводиться залежно від кількості учнів у класі
Кількість учнів
1-8 9-16 17-25
25
і
більше
Кількість годин, що
36
38
40
42
фінансуються
8.
9.
10.
11.
12.

№
п/
п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Профіль, класи

Кількість годин на тиждень
Української філології
профіль
10
11

Навчальні
предмети
І. Інваріантна складова
1.1.Профільні предмети
Українська мова
4
Українська література
3
Історія України
2
Іноземна мова
3
Інформатика
2
1.2. Непрофільні предмети
Друга іноземна мова
2
Світова література
1

4
2
2
3
2
2
1
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8.
9.

Всесвітня історія
2
Основи економіки і
2
правознавства
10. Математика
3
3
11. Фізика та астрономія
2
3
12. Біологія та екологія
2
13. Хімія
2
14. Художня культура
1
15. Географія
1
16. Фізична культура та
3
3
захист Вітчизни
Всього (п.1.1, 1.2)
30
30
ІІ. Вибіркова складова
33
33
ІІІ.Гранично-допустиме
навантаження на учня
Фінансування проводиться залежно від кількості учнів у класі
Кількість учнів
1-8 9-16
17-25 25 і
більше
Кількість годин, що
36
38
40
42
фінансуються
Варто зазначити, що нині варіативна частина навчального
плану не завжди використовується ефективно, оскільки не має
відповідного навчально-методичного навантаження. Дуже часто
годинами варіативної частини плану довантажуються учителі,
яким не вистачає годин. Про вибір додаткових предметів учнями
не йдеться, оскільки відсутні і навчальні програми, і підручники з
курсів за вибором. Цю проблему МОН спільно з НАПН України
потрібно якнайшвидше вирішити.
Як відомо, МОН України у 2010 р. на догоду політикам
згорнуло перехід на 12-річне здобуття середньої освіти. В
результаті старша школа залишилася обмеженою двома роками
навчання.
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Два роки – надто короткий термін, щоб засвоїти величезний
масив навчального матеріалу з 17-22 предметів. Наприклад, лише
з української літератури (10-11 кл) потрібно за два роки
прочитати 37 художніх творів загальним обсягом 5719 с. Для
учня з найкращою технікою читання на це потрібно витратити
143 год, тобто щотижня витрачати на читання 4 год із 20 год
самопідготовки. І це лише на один предмет.
З алгебри і початків аналізу (10-11 кл; фізико-математичний
профіль) за два роки потрібно засвоїти 188+250=438 елементів
знань, на що потрібно не менше 140 год. А ще потрібно
розв’язати сотні задач. І цей перелік можна продовжити. Тобто
двох років не вистачає, щоби засвоїти хоча б мінімальну кількість
елементів навчального матеріалу з усіх предметів. Звісно, що
можна зменшити обсяг навчального матеріалу за рахунок
інтеграції споріднених предметів, повсюдний перехід на
профільне навчання, а також поліпшити ефективність
навчального
процесу,
використовуючи
високоефективні
технології навчання тощо. Однак за будь-яких обставин двох
років не вистачатиме для якісної середньої освіти. А ще ж
потрібно було б враховувати психологічні закономірності
засвоєння навчального матеріалу.
В умовах 11-річного здобуття середньої освіти потрібно
було хоча б переструктурувати освітні ланки: початкова школа –
4 роки, основна школа – 4 роки, старша школа – 3 роки. І такий
крок суттєво би поліпшив якість середньої освіти.
Таким чином, під час аналізу типових навчальних планів для
шкіл ІІІ ступеня виявлено такі недоліки:
 більше 40% назв профілів є надто звуженими (наприклад,
математичний, фізичний та ін.) або звужують до
критичної межі можливості майбутнього вступу до вищих
навчальних закладів (наприклад, біолого-фізичний,
фізико-хімічний та ін.), або не мають для себе відповідної
академічної бази (екологічний, правовий та ін.);
 надто велика кількість предметів вивчається учнями
одночасно, наприклад, у старших класах 17-22, причому
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біля
половини
з
0,5-1
годинним
тижневим
навантаженням, що негативно впливає на якість
засвоєння учнями навчального матеріалу;
 науково необґрунтованим є співвідношення між обсягом
часу інваріантної та варіативної складових навчального
плану, в результаті кількість годин варіативної складової
є різною і, наприклад, в 10 класі коливається від 3,5 до 10,
5 год, залежно від профілю, що не створює однакових
умов учням для вибору предметів, а також не дозволяє
найбільш раціонально використати години варіативної
частини без перевищення гранично допустимого
навантаження на учня, виходячи з потреб учнів:
 для учнів, які навчаються на природничо-математичному,
технологічному та спортивному напрямах, з української
мови тижневе навантаження складає лише 1 год, хоча і
державну атестацію, і незалежне тестування з української
мови складають усі учні незалежно від профілю;
 недосконалою є структура навчального плану у старших
класах: не виділяється в інваріантній частині цикл
профільних предметів, в тому числі цикл профільних
навчальних предметів, які не залежать від назви профілю;
 загальна кількість годин для фінансування визначається
як сума годин інваріантної та варіативної складових, яка
нав’язує навчальним закладам авторитарний підхід під
час укладання робочих навчальних планів та не дозволяє
повноцінно диференціювати навчальний процес;
 варіативна частина навчальних планів не забезпечена
повністю навчальними програмами, посібниками чи
спецкурсами, тому вона не використовується сповна для
підсилення якості середньої освіти.
Виходячи з вищенаведеного, пропонуємо МОН України під
час укладання типових навчальних планів:
а) змінити підхід до визначення загальної кількості годин
для фінансування, а саме:
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 сума годин інваріантної та варіативної частин плану
повинна
дорівнювати
гранично
допустимому
навантаженню на учня, а не загальній кількості годин для
фінансування;
 загальну кількість годин для фінансування затверджувати
залежно від кількості учнів у класі. Наприклад, для 10
класу:
Кількість учнів
1-8 9-16
17-25
25 і більше
Кількість годин, що
36
38
40
42
фінансують
б) використовуючи принцип інтеграції, зменшити кількість
предметів у старшій школі до 12-13; зменшити до мінімуму
кількість предметів з 0,5-1 годинним тижневим обсягом;
в) дотримуватися однакової кількості годин (30-31)
інваріантної складової, незалежно від профілю;
г) структурувати типові навчальні плани для профільного
навчання на такі частини:
І. Інваріантна складова
1.1. Профільний цикл:
а) Базові предмети (українська мова, історія України,
іноземна мова, інформатика);
б) Дифініційні предмети, які визначають назву профілю.
1.2. Непрофільний цикл.
ІІ. Варіативна складова.

САМОБУТНЯ УКРАЇНСЬКА МОВА – ДУХОВНА ОСНОВА
БУТТЯ НАЦІЇ*
ГРИГОРІЙ ВАСЯНОВИЧ
Постановка проблеми. Свого часу В. Винниченко
справедливо писав про те, що історію України неможливо читати
без брому. Підтвердженню цьому достатньо є як зовнішніх, так і
внутрішніх чинників. Сьогодні досліджуючи питання української
мови, її творення, розвитку, самобутності, статусу в сучасному
суспільстві, неможливо оминути питання історії України. Вона
має і поступальний, і колоподібний рух, і прогресивні, і
регресивні вектори, характеризується і становленням свободи, і
пролиттям крові, брязкотом заліза. “Історія є біографією духу, і
завершенням суду над людством чи шляхом до спасіння, і
відтворенням людини у формах її утилітарної діяльності. І все ж
таки історія відрізняється від буденності високими смислами та
цілями, що ставить людина”, – писав видатний філософ ХХ-ХХІ
століть С. Кримський 9, с. 254. Натомість історію України дуже
полюбляють писати росіяни, зазвичай на свій лад, далекий від
об’єктивності, отже, тим самим спотворюється історія
українського народу, його культура, мова, традиції, звичаї і т. ін.
Далеко не один російський автор ставив і ставить під сумнів
питання самостійного розвитку України як держави, доцільності
українського руху за своє визволення і незалежність, наявності
самобутньої української мови тощо. Все це робиться, як правило,
з позиції російської імперської свідомості, з позицій надзвичайно
нетолерантних, амбіційних, але, як на нашу думку, позбавлених
нормального людського сенсу й історичної перспективи. На
підтвердження викладеного у цій статті ми будемо переважно
посилатися на текст книги, яка видана у Москві (1998 р.) з
© Васянович Григорій, 2014
*Подано в авторській редакції
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промовистою назвою: “Украинский сепаратизм в России.
Идеология национального раскола” 24.
Метою статті є висвітлення питань, пов’язаних із
етноісторичними витоками України, а також походженням і
розвитком самобутньої української мови.
Аналізу окреслених проблем присвятили свої праці
вітчизняні вчені: В. Антонович, В. Винниченко, М. Грушевський,
Я. Дашкевич, Д. Дорошенко, М. Костомаров, М. Коцюбинський,
І. Крип’якевич, П. Куліш, С. Кульчицький, І. Огієнко, М. Максимович, О. Потебня, Г. Сагач, О. Субтельний, Леся Українка,
К. Ушинський, Ю. Федькович, І. Франко, Т. Шевченко та багато
інших.
З різних позицій історичної правди і неправди викладали
свої ідеї у визначеному контексті російські історики і мовознавці:
М. Бахтін, В. Бєлінськй, О. Волконський, І. Гальперін, О. Герцен,
В. Даль, М. Добролюбов, В. Ерн, В. Жуковський, І. Ільїн,
К. Кавелін, М. Карамзін, В. Ключевський, О. Лосєв, Ю. Лотман,
Д. Писарєв, О. Пушкін, В. Розанов, В. Соловйов, С. Соловйов,
А. Савенко,
Л. Толстой,
П. Флоренський,
А. Царинний,
М. Чернишевський, Г. Шпет та ін.
Історична правда і неправда про походження України і
українців. Князь О. Волконський у праці “Історична правда й
українофільська пропаганда” у 1920 р. писав: “Одне із найбільш
неочікуваних явищ, що викликане світовою війною – є
український сепаратизм. Підготовлене нашими супротивниками,
але неочікуване навіть для нас, росіян, явище це застало
західноєвропейську суспільну думку абсолютно непідготовленою. На шпальти газет Заходу увірвались небувалі назви –
ucraini, ruteni, lituani, piccoli, grandi e bianchi russi – і низка
голослівних тверджень про те, що в древності південь Росії жив
окремим життям, що Київ був столицею не Росії, а якоїсь Рутенії,
що в XVII столітті існувала незалежна козацька держава (Stato
Cosacco). Читачі не знали, як ставитись до цих заяв. Одні
повірили в існування українського народу і природного
визволення його, поряд з польським, від іноземного-російського-
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панування. Інші з сумнівом запитували себе: “Що це за
тридцятимільйонний народ, що живе десь не в безкраїх
просторах Сибіру, а в сусідстві з Австрією? На його території
знаходиться добре відомий нам Київ і ніби-то й Одеса, так легко
нам доступна. Як же це ми раніше ніколи не чули про його
існування” 2, с. 26. Далі автор, як відомий персонаж А. Чехова
із оповідання “Лист до вченого сусіда” намагається довести, що
ні України, ні українського народу не було і не могло бути тому,
що цього просто не могло бути. Різниця тут полягає у тому, що
Чехівський персонаж був, як він сам зізнавався, “старый
старикашка” і “нелепая душа человеческая”, а тут перед нами
князь, полковник Генштабу російської армії, пізніше священик,
який вважав себе європейськи освіченою, культурною людиною.
Саме він нам і пояснює, що російське слово “украйна” (польське
ucraina) означає “межова земля” (італійською paese di confine);
російський прикметник “ukrainij” означає “те, що знаходиться
зкраю, близько межі” (presso il bordo: presso-y, bordo – край).
Надзвичайно цікавим є значення цього слова, адже зрозуміло: те,
що називається Україною, є не чимось самостійним; така назва
може бути надана відомій місцевості лише із-зовні, урядом або
народом, який розглядав цю місцевість як певний придаток до
своєї держави 2, с. 28. Отже, на рівні “придатку”, чогось
маловартісного для “великовартісної” Росії Україна ще могла
бути, але жодним чином не самостійною, незалежною.
Цьому автору підспівує хор інших “вчених професорів” –
П. Богаєвський, І. Лінниченко, Б. Ляпунов, А. Стороженко,
А. Савенко, Т. Флоринський, які до речі, свого часу закінчили
університет Св. Володимира в Києві. Зокрема А. Савенко у праці
“До питання про самовизначення населення південної Росії”
пише, що “Корінне російське населення Малої Русі, або
Малоросії, є споконвічною і найбільш древньою російською
областю і колискою російської державності, не визнаючи
існування особливого українського народу і вважаючи, що
малороси є південною гілкою єдиного російського народу…” 18,
с. 291. І далі автор пише, що “… корінне населення Малої Русі
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ніколи, протягом багатьох віків не вважало і не вважає себе
українцями: воно завжди і незмінно самовизначало себе
російським народом і своїм національним іменем завжди вважало
“росіянин”” [18, с. 291].
Не був оригінальним у своїх “наукових” пошуках і професор
А. Стороженко, який намагався довести, що українці не здатні
були виокремити себе із росіян, і називати себе українцями. На
його думку, нібито вперше висловив погляд про окремішність
українців від росіян Ян Потоцький у книзі, яку він видрукував
французькою мовою “Нарис історичної і географічної Скифії,
Сарматії і Славян” (1795 р.). Я. Потоцький відносить до глибокої
древності і зараховує до українців літописних полян, древлян,
тиверців і сіверців. А відомий засновник Кременецького ліцею
Фадей Чацький у книзі “Про назву України і виникнення козаків”
вважав, що українці походять від укрів, які були начебто
дикунським слав’янським племенем, що прийшло до Дніпра із
Заволжжя в перші століття після різдва Христового. Попри все,
наголошував А. Стороженко, Україна – це російський
прикордонний край і доки живе Київ і живе в ньому російська
мова, то український туман щодо своєї окремішності,
своєрідності розсіється і російське сонце зійде [22, с. 287-290].
Можна було б значною мірою продовжити презентацію
реального вияву російської імперської свідомості в часі
минулому. Прикро, що і сьогодні, на початку ХХІ століття,
нічого не змінилося для деяких горе-вчених, політиків,
громадських діячів не лише Росії, й рідної України. Зокрема
професор М. Смолін і нині вважає, що “найбільшою внутрішньо
національною проблемою для росіян нині повинне вважатися
“українське” питання. Нерозв’язаність цього питання може
призвести до справжньої трагедії, розміри якої важко собі
передбачити. Можливі будь-які варіанти, подібні до війни за
югославським сценарієм. Якщо російське суспільство і держава
будуть бездіяльними, визнаючи здійсненним факт появи на
малоросійських землях держави “Україна”, не прагнучи розвіяти
різні
можливі
російськофобні
міфи,
які
посилено
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впроваджуються в українське суспільство і в свідомість
малоросів, що мешкають на території Росії, то через дуже
невеликий термін наша Батьківщина зіштовхнеться, можливо,
вже з нездоланними проблемами в стані держави “Україна”, яка
вступила в НАТО і готова до війни з Росією в будь-яких
коаліціях” 21, с. 6. Ось такі прогнози “цивілізованого
науковця”, наукою якого не здивуєш (О. Грибоєдов). Не
відстають і політики: імперські, більшовицькі і сучасні.
Кремлівські правителі Російської Федерації в особі Владіміра
Путіна та його оточення стоять на тих ще давніх підходах. У
квітні 2008 року на саміті країн НАТО в Бухаресті В. Путін
заявив президенту США Джорджу Бушу: “Україна – це навіть не
держава! Що таке Україна? Частина її території – це східна
Європа, а частина, і значна, це та, що подарована нами” 20,
с. 57. Саме тому й реалізовується стратегічний план реставрації
Великої Росії, передусім завдяки інкорпорації до її складу
“подарованої нами України”. Гірко усвідомлювати той факт, що у
цьому ж руслі розмірковують й деякі українські міністри та вчені
(Д. Табачник, В. Сочка-Боржавин, І. Рибинцев та ін.). Зокрема,
доктор філологічних наук І. Рибинцев (м. Вінниця) пише:
“Володимир Путін, глава уряду Російської федерації сказав:
“Росія – автономна цивілізація”. Але це твердження слід
розширити, – пояснює доктор філології, – автономною
цивілізацією є вся територія так званого Російського світу, що
охоплює простір сучасної України, Білорусії і більшої частки
Росії – те, що ми вважаємо східно-слов’янським простором.
Володимир Володимирович, думаємо, саме це мав на увазі, але не
захотів дратувати зарубіжних гусей…” 17, с. 2. Зауважимо, що
“скромність” В. Путіна просто вражаюча, особливо, коли він
говорить: “Мы будем их (чеченців) “мочить” везде: в лесу, дома,
в сортирах и т. д.”. Але вражає й інше, як вчений, що проживає в
Україні з великим піднесенням говорить про Росію, і так
зневажливо – про Україну і українців: “Лише українські
манкурти не знають і не бажають знати, що Україну в сучасних її
кордонах як державу створила Росія” 17, с. 2. Так і хочеться
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сказати: слава творцям і нашим благодійникам росіянам! Але
протестує жива природа проти такої зловмисної неправди.
Виявляється, що українці, це такі примати. які ухилилися від
загальноросійського типу в бік відтворення предків чужої
тюркської крові, які стояли у культурному відношенні значно
нижче російської раси. Звідси вже один крок до висновку: в
нижчих расах втілюються духи також нижчих душевних якостей,
а до них належать українці. Тому “українці” характеризуються як
правило “тупістю розуму, вузькістю світогляду, дурною
впертістю, крайньою нетерпимістю, гайдамацьким звірством і
моральною розбещеністю. Такі властивості нижчого духу повною
мірою притаманні найбільшому українському святому і пророку
Тарасу Шевченко. Поезія його діє на душі шанувальників не
піднесеним, а нижчим чином”, – пише А. Царинний 28, с. 251–
252. У такому разі слід би пам’ятати скільки тюркської крові,
отже, ницості в російській расі. Варто пригадати слова
Наполеона, які він не раз повторював: “Пошкрябай росіянина:
завжди дошкрябаєшся до татарина”. Це по-перше. По-друге, якби
поезія Тараса Шевченка не підносила людину, то чи вона була б
перекладена більш ніж 170 мовами світу?! По-третє, хто давав
право автору говорити у такому расистському вияві про цілу
українську націю? Яка вже тут духовність, моральність? Біда
полягає ще й у тому, що цей автор (А. Царинний), вигодуваний
Україною, походив із давнього козацького роду. Це ніхто інший
як А. Я. Стороженко – випускник Київського університету імені
Святого Володимира. Він вважався свого часу одним із видатних
спеціалістів малоросійської історії і культури. Його вустами і до
цього часу говорить велика і нахабна історична неправда.
Справжня історична правда, на наше глибоке переконання, є
такою, що засвідчує факт окремішності буття українського
народу, його культури, традицій тощо. Звернемося до поглядів
видатних вчених, які неупереджено досліджували ці питання.
Українські та іноземні історики, етнологи, культурологи,
мовознавці М. Грушевський, В. Гумбольдт, М. Добролюбов,
Л. Залізняк,
В. Липинський,
П. Могила,
А. Кримський,
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І. Крип’якевич, С. Кульчицький, І. Огієнко, Я. Пастернак,
Ю. Покорний, О. Потебня, О. Субтельний, І. Франко, В. Щербаківський, Я. Ярема стверджували, що з’ясувати корені будь-якого
народу, його етногенез можна тоді, коли досліджуються всі
попередні етноси, які упродовж тисячоліть проживали на нашій
етнічній території та передавали йому свою спадщину –
матеріальну і духовну культуру, свою кров, іншими словами,
прямо чи опосередковано були причетні до формування всіх його
етногенетичних компонентів – господарсько-духовної культури
та антропологічно-расових властивостей. “Ніщо не зникає
безслідно, – пише Л. Залізняк, – протягом останніх 5-ти тисяч
років на українських теренах у різний час розвивалося не менше
сотні стародавніх етносів, слідами яких є чисельні археологічні
культури. Немає сумніву, що культурні надбання сотень
стародавніх народів, які мешкали на українських землях, до
появи тут українців, стали складовою нашої культурної
спадщини” 6, с. 57–58. У цій здатності соціального
наслідування культура виступає як етнокреативна сила, оскільки
актуалізує не лише втілені в життя, а й нездійсненні можливості
історичного процесу, уможливлює розбудову життя за
допомогою досвіду минулих поколінь. Ось чому врешті-решт
культура виступає як національна культура та надає
нестандартного погляду на явища національного відродження і
розвитку. Як справедливо пише С. Кримський, “цей
нестандартний погляд потребує розкриття історії в її
метаісторичному аспекті, тобто не як такого, що минає (бо з тим,
що спливло, ми не можемо мати контакту), а як “подвиг його
пробудження” (Гегель), бачення того, що зберігається у часі,
намагнічує тлінне духом вічності. Адже українська культура
належить до тих унікальних історичних утворень, коріння яких
сягають у тисячоліття прадавньої історії. І хоч у даному разі
йдеться про “коріння”, а не про власне етнічне підґрунтя, сам
феномен прямого, безпосереднього підключення до джерел
етногенезу прадавніх культур інших народів та часів є досить
показовим” 9, с. 301. І далі вчений підкреслює слушну думку
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про те, що історичні передумови етногенезу українців
визначаються в чітких культурно-географічних межах однієї й
тієї ж самої території. Завдяки цьому, попри змінювання народів
на території, що становила ареал майбутнього формування
українського етносу, культурно-історичне підґрунтя цього
процесу готувалось тисячоліттями. Адже, за даними археології,
на цій території лишався певний автохтонний антропологічний
субстрат, хоч і не був слов’янським, проте сприяв безпосередній
трансляції стародавньої індоєвропейської культурної традиції.
Отже, особливість етногенного процесу в Україні полягала в
тому, що він живився не просто засвоєнням певних елементів
світової культури та історичного досвіду (як це було у всіх
етносах), а характеризувався прямою естафетою передавання
культурних цінностей та традицій у тому єдиному
геокультурному руслі, яке уможливлює безпосередньо ввести в
етнотворення українців тисячолітній досвід інших народів. Тому
не випадково, що українська мова характеризується серед
більшості слов’янських мов своєю наближеністю до
індоєвропейської мовної єдності та до мовного шару носіїв
трипільської культури, що довів у своїх наукових розвідках
Ю. Мосенкіс 14.
Етногенетичні процеси в Україні почали вивчатися досить
пізно. Лише у ХІХ ст. до цієї справи долучаються
І. Коперницький, П. Чубинський, Ф. Вовк. Вчені на основі
археологічних пошуків доводили, що українці є окремим
слов’янським народом, антропологічно близьким до південних і
західних слов’ян, а не “етнографічною групою росіян”. У той час,
коли російські вчені, як ми бачили, намагалися заперечити
існування єдиного українського народу, зараховуючи українців
до росіян, Ф. Вовк та його учні представили українців як єдиний
народ, який має однорідний антропологічний тип з незначними
варіантами.
У 50-60-ті роки ХХ ст. антропологічна експедиція під
керівництвом В. Дяченка в основному підтвердила висновки
Ф. Вовка. Результати досліджень висвітлені у фундаментальній
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праці вченого “Антропологічний склад українського народу”
(1965).
Автор монографії “Етногенез українського народу” –
Л. Терлецький довів, що у процесі расогенезу – початок І
тисячоліття до нашої ери та прадавній території України
перетнулися три етнопопуляційні компоненти: у ПівденноЗахідному лісостепу і Карпатах – фракійці, на Південному Сході
у степах – іранці, а у Східних районах – праслов’яни. Внаслідок
столітніх ассиміляційно-інтеграційних процесів на цих трьох
етно-лінгвістично-популяційних
складниках
переміг
слов’янський. Так сформувалася нова історична спільнота –
поляни-русини. “Бо Черняхівсько-Антська культура вперше
охопила всі наявні популяційно-антропологічні компоненти в
українському народі: слов’янські, фракійські та іранські…”. Отже
в сукупності Черняхівсько-антська культура була “не тільки
культурною лісостепово-чорноземно-хліборобською, а, насправді
Черняхівсько-Антсько-Праукраїнською” 23, с. 169, 248.
У вченого були всі підстави зробити висновок про те, що
“Слов’янство в Україні є вже деякою мірою і українством з часу
започаткування етногенезу в Черняхівсько-антську добу” ІІ-VII
століття нашої ери. А вже у VIIІ-ХІІІ століттях етногенез
продовжували нащадки східних антів – поляни, які незабаром
стали називатися Руссю. Далі Л. Терлецький пише: “Між
Черняхівцями-антами і праполянами-полянами-русинами, просто
нащадками східних антів, загалом жодного розмежування не
було. Поляни-русини, створивши власну державу, а з тим і
високу етнічну самосвідомість, завершили, процес українського
етногенезу” 23, с. 169, 248.
Цілком природно, що упродовж VIIІ-ІХ століть слов’янські
племена на території давньої України обрали спільну назву й
стали народами Руської землі – Русь, руси, руські, русини.
Популяційно-антропологічно-расові структури проторосіян
та протобілорусів формувалися дещо інакше, а саме: з
праслов’янських племен північно-східного та північно-західного
регіону, а також з північних угро-фінів і балтів. Слов’янські

САМОБУТНЯ УКРАЇНСЬКА МОВА…

45

племена – північно-східні проторосійські та північно-західні
протобілоруські проживали переважно у лісовій геосфері
нечорноземної території. То були значно гірші ґрунти порівняно з
лісостеповим чорноземом для основного господарства –
хліборобства. Це зумовило значне запізнення етногенезу
проторосіян та протобілорусів, яке припадає на останню третину
І тисячоліття нашої ери, тобто на кількасот літ від етногенезу
праукраїнців.
Вважаємо слушним твердження історика Ю. Сливки, який
пише, що наприкінці І тисячоліття до нашої ери й упродовж І
тисячоліття нашої ери внаслідок асиміляційно-інтеграційних
процесів на основі різних популяційно-антропологічно-расових
компонентів, переважно слов’янських, сформувалися три
історичні спільноти – поляни-русини, проторосіяни та
протобілоруси. Це засвідчує, що теза радянських і більшості
минулих і сучасних російських істориків про існування “единого
древнерусского народа” не відповідає дійсності 20, с. 60.
Як зазначав М. Грушевський, ця теза ніколи українським
народом позитивно не сприймалася і натомість все ширше й
ширше в ужиток входили назви “Україна”, “український” 4, с. 2.
Далі відомий історик пише: “Ім’я “України” зростається із
змаганнями і надіями, з цим бурхливим вибухом українського
життя, що для пізніших поколінь стає провідним вогнем,
невичерпним джерелом національного і суспільно-політичного
усвідомлення, надій на можливість відродження і розвитку” 4,
с. 2.
Український рух. Як відомо, найбільшим повстанським
рухом українського народу за своє визволення було створення
Запорізької Січі і її тривалої боротьби проти загарбників під
проводом Б. Хмельницького та інших гетьманів. З цього приводу
І. Крип’якевич писав: “Що час нової Української держави
назрівав, це було помітно від кінця ХVI ст., як тільки козаччина
почала виявляти сильніший розвиток. … Козацькі самостійницькі
стремління заломлювались і безнастанно, повстання за
повстанням спливали кров’ю, але ці змагання поновлювалися
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постійно з дедалі більшою енергією. У довголітній боротьбі
витворився цінний державницький матеріал, що тільки чекав
будівничого, який ужив би його для завершення будови. Цим
будівничим став Богдан Хмельницький” 10, с. 170.
Російська історіографія послідовно фальсифікує звитяжність
українського народу за самостійність і незалежність. Часто-густо
справжнє народне повстання під проводом Б. Хмельницького
проти Польщі кваліфікується лише як його особиста помста за
наругу над дітьми й дружиною, що гетьман буцімто не мав
державної програми тощо. Проте це не відповідає дійсності.
Фактично вся влада в переможний час (1648-1653 рр.) перейшла
до Запорізького війська. Військовий штаб гетьмана, генеральна
старшина, набрали функцій кабінету міністрів і зайнялися
організацією держави. Всю територію було поділено на полки і
сотні, військові старшини виконували також функції цивільної
влади. Але і самі результати повстання та підписання
Переяславського договору (1654 р.) також фальсифікуються. На
перший план виступає “благодійність старшого брата”, отже,
нібито безкорисна допомога малоросіянам. З іншого боку, у
багатьох публікаціях усе виглядало так, що малороси, себто
українці, з великою симпатією ставилися до росіян, навіть
прагнуть бути під їх “крилом”. Знайшлися і такі професори, які
протестують проти того, щоб називати Переяславський договір
договором і надання в ньому українцям суверенної влади.
Зокрема П. Богаєвський пише: “Ставлячи питання про
Переяславську раду, необхідно найбільш рішучим чином
протестувати проти намагань поширення легенди про договірний
характер встановленого у 1654 році порядку… Москва уявляла
собі союз не інакше як у формі приєднання України до
Московської держави…” 1, с. 128.
Звичайно, що Москва спала і бачила, щоби скориставшись
тяжким станом українців приборкати їх назавжди собі. Про цей
факт Т. Шевченко з журбою дорікатиме Б. Хмельницькому:
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Стоїть в селі Суботові
На горі високій
Домовина України,
Широка, глибока.
Ото церков Богданова.
Там-то він молився,
Щоб москаль добром і лихом
З козаком ділився.
Мир душі твоїй, Богдане!
Не так воно стало;
Москалики, що заздріли,
То вже очухрали.
Могили вже розривають
Та грошей шукають,
Льохи твої розкопують
Та тебе ж і лають,
Що й за труди не знаходять!
Отак-то, Богдане! 29, с. 246.
Фальсифікації з боку російських істориків, політологів
підлягають й інші визвольні змагання українців: під час
російсько-шведської, першої і другої світової війн. Особливо це
стосується особистостей гетьмана І. Мазепи, С. Петлюри,
С. Бандери, Є. Коновальця, Р. Шухевича та ін. Всім їм одна честь
– “зрадник”, “запроданець”, бо ж воювали проти Московії за
українську національну ідею. Проте детально на цих питаннях
зупинитися у цій статті немає можливості.
Питання української мови. Загальновідомо, що мова будьякого народу є головною складовою його культури. Немає мови –
немає й народу. Ось чому так старалися і стараються наші
московські брати позбавити нас рідної мови. З цією метою
підключається величезний пропагандистський апарат, добре
оплачувані вчені, що гірше – українці, у яких, за словами
Т. Шевченка: за шмат гнилої ковбаси, у них хоч матір попроси…
Загальновідомо, що А. Ахматова, яка своїм життям і
творчістю пов’язана з Україною, ніде й ніколи не сказала про неї
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доброго слова, відверто заявляла, що “поэзий Шевченко не
любит”. М. Булгаков не міг подолати у собі обмеженість
шовініста,
“віддячив”
землі,
яка
його
годувала,
українофобськими випадами у своїй “Білій гвардії”.
О. Твардовський нав’язував білорусам думку про те, що їхня
мова є неповноцінною, вів недостойні чвари, принизливу
балаканину з А. Малишком про українську мову як іще один
діалект його рідної великоруської мови.
Був закомплексований на зневазі до України Є. Євтушенко,
хоча писав:
Я хохол,
не забудь.
Если в гены мои заберешся,
в них найдешь где-нибудь
непокорную кровь запорожца…
О. Блок відмовлявся перекладати лірику І. Франка саме
тому, що на його думку, української мови взагалі не існує 19,
с. 11–12. Думаємо, не міг поет не знати, що І. Франко здійснив
переклад величезної кількості кращих творів митців світу,
зокрема: з давньогрецької, давньоримської, староарабської,
староісландської, староіндійської, австралійської, англійської,
американської, болгарської, китайської, німецької, норвезької,
польської, португальської, румунської, словацької, тюркської,
угорської, циганської, шотландської, швейцарської, чеської та ін.
Водночас І. Франко перекладав твори російських письменників і
поетів: О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, В. Гаршина, Ф. Достоєвського,
М. Морозова,
М. Нєкрасова,
М. Помяловського,
О. Афанасьєва-Чужбинського, В. Соловйова, Г. Успенського,
М. Чернишевського та ін. Отже, І. Франко не ділив мову на більш
вартісну і меншовартісну.
Об’єктивність аналізу цих питань засвідчує, що були і є
російські письменники, які позитивно ставились і ставляться до
України, українського народу, його культури. Серед них відомі
письменники-демократи ХІХ століття О. Герцен, М. Добролюбов,
М. Чернишевський та ін. Зокрема М. Добролюбов у статті
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“Кобзарь” Тараса Шевченка” писав, що поезії геніального
українського поета саме тим вирізняються, що у них немає нічого
неприродного, що він “поет абсолютно народний, такий, на якого
ми не можемо вказати у себе… У Шевченка … все коло його дум
і співчуття знаходиться в цілковитій відповідності із смислом й
устроєм народного життя” [5]. Надзвичайно позитивно ставився
до української мови, культури російський письменник І. Бунін.
Як справедливо писав О. Гончар, – “здається, крім нього, з
інородців хіба що Рільке підіймався до такого розуміння душі
українського народу, що був, може, найближче до Бога …”. І
далі: “Треба зробити все, щоб Україна Буніна знала краще” [13,
с. 500–502].
з
українським
корінням
У
російського
поета
В. Маяковського є вірш “Борг Україні”. Він досі актуальний, а
його адресати – всі російські шовіністи, усі уражені синдромом
імперської свідомості:
Я скажу тобі: товаришу москаль,
на Україну зуби не скаль.
Вивчіть мову цю зі стягів,
лексиконів мас повсталих.
Велич в мові й простота:
Чуєш, сурми заграли,
Час розплати настав…
(Пер. Л. Первомайського).
Але повернемося до так званих наукових праць, спеціально
призначених проблемі мови, авторами яких є російськоукраїнські вчені.
Ось праця професора Б. Ляпунова “Єдність російської мови
в її діалектах”. Автор однозначно наголошує на тому, що “в наш
час російська жива мова поділяється на наріччя великоросійське,
білоруське і малоросійське, причому… малоросійське наріччя є
відмінним від інших лише двома або трьома рисами фонетики:
1) зміною “о” і “е” в закритих складах… 2) твердістю
приголосних перед древнім “е”, и (і)…” 12, с. 389, 392. Як то
виявляється все просто і зрозуміло: всього дві малесенькі
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відмінності, а решта в українській мові все точнісінько так, як в
російській (?!). Ой, та професор, ой, та Ляпунов! Тяпкін-Ляпкін
Вам чисто за рідного брата! Далі – більше. Виявляється, що і
Т. Шевченко, і Ю. Федькович і П. Куліш не мали жодного наміру
виокремити свою рідну мову від російської літературної мови
12, с. 395. Винні хіба-що львівські вчені, оскільки вони
навмисне уникають збіжності з російською науковою
термінологією і змінюють польські звуки на українські. А
С. Смаль-Стоцький навіть обґрунтовує “недоречне з наукового
погляду
прагнення
довести
первісну
самостійність
малоросійської мови поряд з великоросійським та іншими
слов’янськими. Між тим правильна точка зору … може бути
одна: малоросійська і великоросійська мови – дві рідні сестри,
діти мови давньоросійської до половини ХІІ століття, і кожна з
них може порівнюватися з іншими слов’янськими не самостійно,
а лише з допомогою приведення до мови праросійської, яка в
головних рисах зберіглася ще в давньоросійській мові до ХІІ
століття” 12, с. 396.
Питанням української мови переймався й інший професор –
Т. Флоринський, який тривалий час викладав у Київському
університеті Св. Володимира й очолював Київське слов’янське
благодійне товариство. У публікації “Малоросійська мова і
“українсько-руський сепаратизм” він починає з питання: Що таке
малоросійська мова? Або інакше: яке місце посідає
малоросійська мова серед багатьох мов і діалектів слов’янського
племені, і зокрема, у якому відношенні вона знаходиться до
простонародних російських діалектів, великоросійської і
білоруської літературної мови?” Як в названій праці, так і в
критичних
нотатках
щодо
творчості
Івана
Франка
Т. Флоринський пише: “малоросійська мова (діалект) поряд з
великоросійським і білоруським народним діалектами і
загальноросійською літературною мовою належить до однієї
російської діалектної групи, яка лише в повному своєму складі
може бути протиставлена іншим слов’янським діалектним
групам відповідного обсягу, як-то: польській, чеській,
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болгарській, сербохорватській, словенській та іншим. Тісний
внутрішній зв’язок і близька спорідненість між малоросійською
мовою, з одного боку, і великоросійською, білоруською і
загальноросійською літературними мовами – з іншого, настільки
очевидні, що виокремлення малоросійської із російської
діалектної групи в якусь особливу групу такою ж мірою
немислима, якою немислимо й виокремлення, наприклад,
великопольського, сілезького і мазурського діалектів із польської
діалектної групи, або моравського діалекту – із чеської діалектної
групи, або рупланського діалекту – із болгарської діалектної
групи” 25, с. 332-333. Далі вчений робить висновок, згідно з
яким “факт цілісності і єдності російських діалектів в сенсі
приналежності їх до однієї діалектної групи вважається у
сучасній науці істиною, яка не потребує доведень” 25, с. 333.
Дуже шкода, що у таких фундаментальних речах вченому
непотрібно доведень. На наше глибоке переконання, доведення,
аргументація завжди потрібна науковцю. Адже посилання на
О. Пипіна про те, що російська етнографія, література включає
великоросійську, білоруську, малоросійську, а також літературу
Галичини, Буковини як часткову літературу російської мови –
нічого позитивного, істиного науці не додає, а лише вводить в
оману. Надто невдалим і перекрученим у цьому сенсі є посилання
Т. Флоринського на О. Потебню, який писав, що російська мова є
цілісною і відмінною від інших мов. Але роздроблення почалося
значно раніше ХІІ століття. Що ж стосується української мови то,
як справедливо доводить О. Потебня, вона є найбільш відмінною
від російської серед слов’янських мов. Цього якраз і не помітив
Т. Флоринський. Видатний філософ мови – Олександр
Опанасович Потебня вслід за В. Гумбольтом підкреслював, що
мова – це вияв народного духу, його самобутності. Для мови
характерними є постійний розвиток, самобутність і спадковість
на рівні спільнот народів. Вчений підкреслює, що оскільки
народи утворюються з індивідів і спілкуються між собою з
допомогою індивідів, то все сказане про самобутність і
замкнутість особистості застосовується і до поняття “народ”
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настільки, наскільки його єдність подібна до єдності особи.
Взаємний вплив народів є теж лише взаємним збудженням.
О. Потебня висловлює надзвичайно цікаву думку щодо сутності
внутрішнього і зовнішнього у мові та їх єдності. Вчений
засвідчує хибність думки, згідно з якою відмінність між мовами є
лише зовнішня і несуттєва, як про це дехто думає і сьогодні. Якби
це було так, то прив’язаність до рідної мови можна було б
вважати лише справою звички, позбавленої глибоких основ і
люди змінювали б мову з такою легкістю, з якою змінюють одяг.
Відмінність між мовами має глибинний внутрішній сенс. Мова
народу є відображенням мислення, думок народу, його
своєрідності. Мови відмінні не лише за ступенем своєї користі
для думки, а й якісно, отже так, що дві мови, які порівнюються,
можуть мати однаковий ступінь удосконалення при глибокій
відмінності своєї побудови. “Загальнолюдські властивості мов
суть за звуками – членороздільність, з внутрішнього боку – те, що
всі вони суть системи символів, які служать думці. Потім вся
решта їх властивостей суть племінна, а не загальнолюдська.
Немає жодної граматичної і лексичної категорії, обов’язкової для
всіх мов”, – писав О. Потебня [16, с. 163]. Для великого вченого
не було жодного сумніву в тому, що українська мова є
оригінальною, самобутньою, а не якимось російським діалектом,
як про це писали М. Колосов, А. Савенко, Б. Ляпунов,
О. Соболєвський, І. Ягич, О. Шахматов, Т. Флоринський та інші
сучасні лже-вчені. Доречно зазначити, що таким поглядам давали
достойну
відсіч
українські
вчені-філологи,
літератори
К. Михальчук, О. Огоновський, Ф. Міклошич, В. Стефаник,
М. Павлик, Леся Українка, І. Франко, М. Грушевський, І. Огієнко
та ін. Зокрема К. Михальчук категорично заперечував
Т. Флоринському, який постійно наголошував, що українська
мова не посідає особливого або самостійного місця поряд з
польською, чеською, болгарською мовами, а входить в склад
категорії, яка носить назву російської мови. І. Франко
аргументовано довів: українська мова потребує розширення
соціокультурної бази, що унеможливлює її перетворення на
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жаргон, діалект; важливим є розуміння письменниками і
перекладачами духу живої народної мови, яка не терпить
мертвих, схоластичних правил граматики; культура мови
залежить від загального рівня культури і – навпаки; літературна
мова гуманізує відносини між людьми; стиль літературної
української мови має бути зрозумілим народові. Вважаючи слово,
мову найпотужнішим знаряддям людського духа, І. Франко вірив
в реальні можливості української мови і літератури, виступаючи
проти приниження їх всілякими недругами, які намагались
зобразити українську мову лише як зіпсований діалект тієї чи
іншої слов’янської мови. Поет і патріот боровся за вихід
української мови, культури на міжнародну арену:
Діалект, а ми його надишем
Міццю духу і огнем любови
І нестертий слід його запишем
Самостійно між культурні мови [26, с. 156].
Зауважимо, що І. Франко неодноразово висловлював думку
про нерозривний обопільний взаємозв’язок літературної мови з
діалектами. Він вважав, що останні певною мірою живлять
літературну мову. “Кожна літературна мова доти жива і здібна до
життя... доки має тенденцію збагачуватися чимраз новими
елементами з питомого народного життя і з відмін та діалектів
народного твору” [27, с. 207]. Про те, що українська літературна
мова сформулювалася на базі Середньої Наддніпрянщини, а не на
базі російської мови І. Франко писав: “От тут літературна мова...
робиться справді репрезентанткою національної єдності,
спільним і для всіх діалектів рідним огнивом, що сполучає їх в
одну органічну цілість” [27, с. 208].
Цієї ж думки дотримувався й М. Грушевський, який у
відомих працях “Справа українсько-руського університету”,
“Українство і питання дня в Росії”, “Про українську мову і
українську школу”, “Питання про українські кафедри і потреби
української науки”, шеститомному виданні “Історія української
літератури” рішуче відкинув версії українофобів про початок
історії української нації, її мови, літератури, культури лише з
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XIV-XV ст. й обґрунтував теорію, згідно з якою основи не лише
цієї нації (народу), а її держави виявлені значно раніше існування
Київської Русі. Для М. Грушевського історія рідної мови,
словесності – це, по-перше, історія розвитку оригінальної,
еволюціонуючої, але цілісної естетичної системи, генетично
спорідненої з буттям, долею, світосприйняттям, філософією,
духовністю нації; по-друге, і голос пам’яті – і гарант грядущого
народу: його відродження, державної мудрості й волі, нового
культурно-естетичного поступу; а по-третє, і образ народу, його
візитна картка при взаємодії з іншими – і форма пізнання інших
народів та збагачення рідної культури, “пречистої книги буття
нашого народу”. “Життя українського народу заповнило
надзвичайно велику сторінку у книзі історичного розвитку
народів, щоб її можна було викреслити або обійти без шкоди для
прагматичного взаємозв’язку, для розуміння історичної еволюції
і взаємних впливів розв’яже невірно багато питань, не володіючи
достатнім знанням історії України… ” – писав М. Грушевський
3, с. 19. Така ж доля, зауважував вчений, спіткає історика
культури, філолога, етнолога, економіста, який досліджує будьяке питання, в якому відіграє роль Україна, український народ,
його культурно-мовна історія тощо. Українській мові, зазначає
М. Грушевський характерний поетичний симфонізм, бо в ній є
душа народу, який визначається м’якістю й добротою натури,
ліризмом і нахилом до філософської мінливості, загостреним
відчуттям свободи, а упродовж віків змушений був навіть за
плугом носити меча, музику церковних соборів і храмів захищати
“музикою” мушкетів і гармат.
Українська літературна мова розвивається і збагачується
передусім за допомогою нової лексики, вироблення чітких
граматичних правил і правописних правил, розширення
літературних стилів, засобів вираження думки тощо. І. Огієнко
послідовно доводив, що справжній українець-патріот на
етнопсихологічному, внутрішньоособистісному рівні має
виховати в собі відповідне ставлення до культурних надбань
свого народу (і надто мова) та виявляти повсякчас за будь-яких
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ситуацій спілкування українськомовну стійкість. З особливою
силою цю ідею І. Огієнко сформулював у “Науці про рідномовні
обов’язки” [13]. Ці обов’язки у наш час знайшли закріплення на
Конституційному рівні, де чітко виписано: “Державною мовою в
Україні є українська мова. Держава забезпечує всебічний
розвиток і функціонування української мови у всіх сферах
суспільного життя на свій території України. В Україні
гарантується вільний розвиток, використання і захист російської,
інших мов національних меншин України” [8, с. 5]. Проте для
деяких українських політиків, які мали б бути взірцем у
дотриманні конституційних норм, такі приписи – річ формальна.
Свідченням цьому і став підписаний у липні 2012 р. Головою
Верховної ради України В. Литвином та затверджений
Президентом України В. Януковичем мовний закон “Про засади
державної політики” (авторами якого стали С. Ківалов та
В. Колісниченко). Усе це відбулося на основі правового
шахрайства, крутійства горе-політиків, з грубим порушенням ст.
118-124 Закону “Про регламент Верховної ради України”.
Народні депутати проголосували за документ, якого в правовому
сенсі не існує, за документ-фантом, до того ж – знову за
порушенням ст. 84 Конституції України, яка вимагає особистого
голосування кожним народним депутатом, чого не було зроблено.
Отже, цей документ-фантом суперечить мовній політиці,
визначеній ст. 10 Конституції України та рішенням
Конституційного суду України від 14 грудня 1999 року №10рп/99 про офіційне тлумачення ст. 10 Конституції України, а це
передбачає моральну, політичну і кримінальну відповідальність
за скоєне. Проте є й інша проблема. Ця проблема в нас самих, в
нашій слабкій активності, рішучості захищати своє рідне слово,
свою культуру. Хіба не бачимо, що наші книгарні завалені
російськомовним (переважно попсовим) чтивом, або те, що в
газетних кіосках рідко можна знайти україномовні видання
(навіть у типово україномовних регіонах!), або чи зробимо
зауваження водію звичайної маршрутки, який крутить на ефемці
примітивну російську попсу чи показує своїм пасажирам такий
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же примітивний російський фільм (нерідко ще й з образливим
для українців підтекстом)? У коридорах вищої влади мало коли
почуєш українську мову, що й говорити про столицю нашої
держави.
Сучасний талановитий поет України Я. Камінецький з цього
приводу пише:
Тужу я в Україні за Вкраїною,
Як серед переплеску слів-розмов,
Уривків фраз і чуженецьких мов
Не чую солов’їно-української.
А мова ця – державності основа,
Що підіймається із попелу сторіч,
Народ вкраїнський лиш вона оновить,
Без неї, мов без сонця, людям – ніч.
Без мови не народ ми, – люду жменька,
Що рабських не позбудемось оков.
Плекаймо мову генія Шевченка
І бережімо, як титан Франко [7, с. 12].
На основі викладеного можна зробити такі висновки:
1. Український народ має тривалу історію свого розвитку,
він є самобутнім, окремішнім від будь-якого іншого, хоча у його
творенні відіграли значну роль інші племена, етноси, нації.
2. Український народ вів постійну боротьбу за своє гідне,
самостійне, існування проти різних поневолювачів і загарбників.
Ідея про український сепаративізм в Росії є надуманою, як такою,
що не має жодних підстав.
3. Головною складовою культури будь-якого народу є його
мова. Українська мова є рівною серед рівних інших народів. Вона
є духовною основою буття народу, а не якимось діалектом, чи
наріччям.
4. Українська мова, згідно Конституції України є
державною і будь-які намагання змінити її статус є
антиконституційним, антинародним актом.
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5. Український народ, його культура, його мова були, є, і
завжди будуть, такою є Божа воля і воля народу.
До подальших питань дослідження, на нашу думку, можуть
належати такі: українська мова і світова культура; вплив
глобалізаційних процесів на розвиток української мови;
українська мова у сфері українознавства тощо.
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ФОРМУВАННЯ СУЧАСНОГО ХРИСТИЯНСЬКОГО
СВІТОГЛЯДУ– ЄДИНИЙ ШЛЯХ ДО ЩАСЛИВОГО
МАЙБУТНЬОГО УКРАЇНИ*
БОГДАН МАКСИМОВИЧ
Розглядаючи головні цивілізаційні проблеми сучасності,
багато релігійних і світських мислителів сходяться на думці, що
основною глобальною проблемою людства є духовна криза.
Метастази бездуховності роз’їдають і українське суспільство, яке
стрімко скочується в прірву повної моральної деградації та
втрати своєї ідентичності і, навіть, державності. Тому
своєчасним стало створення в ЛКТ “Рідна школа” комісії з
духовного виховання учнів та молоді.
єХристос посеред насє – вітаються між собою вірні. І дуже
важливо, щоб Христос не ритуально-поверхово та формально, як
часом це буває, “навідувався” до школи, а перебував в ній усією
своєю сутністю, осяюючи душі вчителів та учнів.
На нашу думку, щоб Христос став живим і активним
учасником навчально-виховного процесу в школі, нашому
Товариству, використовуючи існуючі прогресивні напрацювання
з духовного розвитку, саме для формування сучасного
християнського світогляду, необхідно, спільно з освітянами і
теологами, розробити сучасну ефективну систему духовного
виховання молоді, яка б відкрила перспективу гармонізації
розвитку суспільства, допомогла розв’язати його соціальні,
економічні та екологічні проблеми.
До речі, недавно, з глибокою турботою про майбутнє Землі,
Папа Франциск звернувся до прочан на Всесвітньому форумі
католицької молоді в Ріо-де-Жанейро з закликом побудови
нової моделі суспільстава.
© Максимович Богдан, 2014
*Подано в авторській редакції
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Вважаємо,що збудувати нову модель суспільства зможе
людина, оновлена у Христі. Тому ми говоримо про формування
людини християнського світогляду, порівнюючи християнський
світогляд і поведінку з поширеним світоглядом і поведінкою
сучасної людини.
токии
Порівняльна таблиця
ключових поглядів на життя сучасної пересічної людини
і людини християнського світогляду
Християнський світогляд і
Поширені світогляд і
поведінка як альтернатива
поведінка
пересічної сучасної людини
Конкуренція, взаємоподолання Співпраця у взаємодопов-ненні
людей.
Використання людей як засіб свідчен-ня, що
ближнього для особистого людина створена на Божу
збагачення
та
досягнення подобу та виконує волю Божу.
становища
у
суспільстві. Дарування себе іншим.
Поклоніння титулам, а не
людям.
Синдром споживацтва, як Благо усвідомленого, корисзростаюча звичка надуживання ного
лля
душі
і
тіла,
потребами. Безвідповідальне самообмеження. Становлення
використання
ресурсів людини
Господарем, котрий
природи – Божого дару, має стати відповідальним за
“даного нам в оренду”.
збереження
Божого
дару
природи для нащадків.
Користування тим, що нам не Служіння
людям в усьому,
належить (місце в суспільстві, користуючись лише тим, що
природні та створені ресурси, нам належить (нами зароблепільги).
ним та нам подарованим).
Служіння Господу, Який нас
сотворив, і Якому ми належимо.
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Безвідповідальне відношення
 до Бога
 та як наслідок до себе
(алкоголь,
наркотики,
паління, лайка, статева
розбещеність, надуживання
інтернетом, ігрові залежності, занедбання духовного і тілесного розвитку)
 та
як
наслідок
до
суспільства
(низька
професійність,
недобросовісність у виконанні
службових та суспільних
обов’язків, корупційність,
забруднення
навколишнього середовища, низька
національна
свідомість)
Ціль – реалізація прав.

Повсякденний
матеріалістичний
світогляд,
нерозуміння
Божественного
походження
Людини,
взаємозв’язку
Людини
і
Космосу, відсутність віри у
безсмертя душі Людини
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Дотримання законів Божих,
розуміння
необхідності
співпраці з Творцем у Любові
Подолання шкідливих звичок,
постійне самовдосконалення в
духовному,
розумовому,
професійному
і
фізичному
розвитку
Добросовісне,
відповідальне
відношення до усіх своїх
обов’язків

Ціль – реалізація обов’язків
Усвідомлення триєдиної суті
Людини ( дух, душа, тіло),
свого
Божественного
походження. Освоєння сутності
Християнського
вчення,
духовний розвиток

Щоб зрозуміти свою Богопохідну сутність, виявити і
розвинути таланти, самовіддано працювати на благо
суспільства людина від самого її народження має бути
забезпечена цілісною системою комплексного духовного
виховання і самовиховання, головними суб’єктами якого
виступають СІМ’Я, ЦЕРКВА І ІШКОЛА.
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Розроблення системи духовного виховання і його
впровадження – складний і тривалий процес. Адже духовне
виховання вимагає гармонійного поєднання складових
релігійного,
морального,
вольового,
естетичного,
культурологічного,екологічного, економічного, патріотичного та
інтелектуального виховання. І цей процес ускладнюється тим, що
ми живемо у світі кривих дзеркал, у світі викривлених цінностей.
Тож головний моральний виклик християнського вчителя у
формуванні нового світогляду полягає в тому, щоб спочатку
самовихованням виробити в собі головну християнську цінність
– Любов, любов до Господа нашого Ісуса Христа, любов до своїх
учнів. І тоді сама по собі відпаде спокуса занепащати свою душу
разом з душею учня “купленою” оцінкою у “продажого” вчителя.
Проте, не зважаючи на несприятливі “зовнішні” чинники
(низька зарплата, залежність деколи
від аморального
керівництва, тотальний інформаційний бруд, глобальна
ліберальна розхристаність тощо), є вчителі, які люблять своїх
учнів, люблять свою професію. Частина таких вчителів є
членами педагогічного
товариства “Рідна школа”
і
педагогічного товариства імені Григорія Ващенка. Цими
товариствами розроблені численні методичні матеріали, а також
напрацьований певний досвід виховної роботи. Тож цим
вчителям потрібно і надалі проявляти громадянську активність,
залучати до духовно-виховної роботи своїх колег, поширюючи
безцінний досвід обох товариств, які, в свою чергу, в своїй
освітній діяльності опираються на спадщину визначних
українських педагогів, які працювали у християнському
духовному полі і не зазнали впливу атеїстичної ідеології
(К. Ушинського, Г. Ващенка, С. Русової, галицьких педагогів
міжвоєнного часу та інших).
Одноразово моральним авторитетам суспільства необхідно
розгорнути широке обговорення завдань перед системою освіти.
Бо саме непродумані завдання та цілі відповідних структур, а
також безвідповідальне відношення до своїх обовязків
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породжують “продажних вчителів” та представників влади, які
підтримують їх явно чи неявно.
А на завершення “теоретичної” частини доповіді пропоную
важливу практичну тему для суспільного обговорення, котра
повинна “зрушити з місця” застиглий процес нашого духовного
розвитку, яка базується на потужній думці професора Омеляна
Вишневського: “Людина уподібнюється до Бога, коли любить
Його.”
Прояви ж любові – різноманітні, проте одним з
найголовніших та найблагородніших
проявів любові є
милосердя. Саме милосердя
так бракує в нашому
запрагматизованому світі. Тому Церкві та Школі потрібно
активно шукати ефективні засоби, які б спричинялися до
виховання почуття милосердя.
Один з таких засобів є досить простим для втілення. Часто в
громадському транспорті вражає те, що переважна більшість
сидячих місць зайнята молодими людьми, в той час як поруч
стоять старші люди, навіть бабусі та дідусі). Тому дуже важливо
частіше цю тему піднімати в школі та на проповідях в Церкві.
Усвідомлення учнями важливості цієї проблеми - потреби
придивлятися один до одного – зауважувати, кому потрібна наша
допомога, хто поруч старший або хворобливіший, щоб уступити
місце тому, кому воно більш потрібне – означає зробити дуже
важливий крок у своєму духовному розвитку).
Є ще одна властивість любові–чистота. Чистота тілесна,
чистота духовна. Здається, французи першими висловили тезу:
мова – душа народу. Наскільки чиста мова – настільки чиста
душа. Тож якою є узагальнена душа сучасного українця, коли
переважна більшість молоді обох статей говорить “суржиком” та
вживає лайливі слова. Проблема вживання лайливих слів,
насмілюся стверджувати, одна з ключових проблем українського
сьогодення. Лайка не стільки негативне культурне явище, а
явище загальної духовної деградації. Лайка, особливо те, що ми
називаємо МАТОМ, принижує гідність людини, ображає Бога.
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Крім того, лайка несе агресію і деформує генну структуру всього
живого. Про це переконливо говорять численні наукові
дослідження. Тому, поряд з роз’яснюванням важливості уступати
місця старшим в транспорті, не менш важливо пояснювати і в
школі, і в церкві, і в засобах масової інформації про шкоду “мату
та про “користь” гарної мови.
Чистота духовна і тілесна стане добрим фундаментом для
гармонійного розвитку нашої молоді, яка повинна при цьому
засвоювати основні принципи здорового способу життя та
пам’ятати про важливість тілесного здоров’я, як запоруки
надійності виконання завдань свого земного призначення.
Найвищою ж цінністю кожного християнина має бути
Любов (Любов до Бога, Любов до ближнього). Адже, мета
діяльності Людини на землі – співпрацюючи з Богом, формувати
енергію Любові - енергію Творчості – цього духовного субстрату
Всесвіту. Збільшуючи Любов в Космосі своїми земними
справами, забезпечуємо собі щасливе майбутнє.
Плекаймо ж Любов, цю головну християнську цінність,
основний моральний виклик педагога-християнина у формуванні
нового світогляду та розробляймо і впроваджуймо в життя
систему гармонійного духовного виховання нашої молоді!

ПЕДАГОГІЧНА НАУКА ПРО СУТНІСТЬ ВИХОВНИХ
ЦІЛЕЙ НАВЧАННЯ*
ІННА ПРОКОП
Філософська наука переконливо довела, що будь-якій
людській діяльності передує усвідомлення цілей, які
визначаються тими об’єктивними умовами, в яких живе і діє
людина. Формулювання цілей є ключовим, центральним
моментом у навчальному процесі, ґрунтується на усвідомленні
зовнішньої чи внутрішньої необхідності, визначенні наявних
умов для їх досягнення. Коригування цілей передбачає
врахування конкретних засобів досягнення, поділ їх на окремі
завдання, тобто перетворення цілей-ідеалу в конкретну мету
діяльності.
Цілі навчання випливають із загальної мети виховання, яка
відображає історично зумовлену потребу суспільства в підготовці
підростаючого покоління до виконання певних суспільних
функцій.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Як у процесі
навчання, так і під час проведення кожного навчального заняття
реалізуються три основні групи взаємопов’язаних цілей – освітні,
розвивальні, виховні. В педагогіці вироблені численні підходи до
розкриття їх змісту, що відображено у працях таких дидактів, як
С. Баранов, А. Дмитрієв, Т. Ільїна, І. Малафіїк, І. Підласий,
П. Підкасистий,
В. Селіванов,
В. Ситаров,
О. Савченко,
Н. Тализіна та ін.
І все ж неоднозначним і досі дискусійним у дидактиці є
поняття виховних цілей навчання. Зокрема, не завжди чітко
визначається їх зміст. Мають місце думки про недоречність їх
© Прокоп Інна, 2014
*Подано в авторській редакції
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виокремлення, оскільки правильно організоване навчання завжди
виховує, що випливає з природи цього соціального процесу. Тому
ми у даній статті спробуємо розкрити сутність виховної мети
навчання, здійснюючи аналіз її ключових аспектів.
У педагогічній науці утвердилася думка, що зв’язок між
вихованням і навчанням є об’єктивною закономірністю, яка діє в
будь-які епохи і за будь-яких умов. Проте, в тлумаченнях
дидактичної категорії “навчання” ця закономірність відображена
не завжди. Так, у довідковій педагогічній літературі навчання
визначається
як
основний
шлях
отримання
освіти,
цілеспрямований, організований, планомірний і систематично
здійснюваний процес оволодіння знаннями, вміннями та
навичками під керівництвом досвідчених осіб – педагогів,
майстрів тощо; специфічна форма пізнання об’єктивної дійсності,
оволодіння суспільно-історичним досвідом; двобічний процес
взаємопов’язаних діяльностей учителя і учня, спрямований на
оволодіння учнями системою знань з основ наук, умінь і навичок
їх практичного застосування, розвиток творчих здібностей учня
[4, с. 276].
За визначеннями окремих науковців, навчання – це
організована пізнавальна діяльність, спрямована на прискорення
індивідуального психічного розвитку й оволодіння пізнаними
закономірностями навколишнього світу (С. Баранов) [1, с. 7];
цілеспрямований
педагогічний
процес
організації
та
стимулювання активної пізнавальної діяльності учнів в
оволодінні науковими знаннями і навичками, розвитку творчих
здібностей, світогляду та морально-естетичних поглядів,
переконань (І. Харламов) [9, с. 159]; сукупність послідовних і
взаємопов’язаних дій учителя і учня, спрямованих на розвиток
самостійного мислення, спостережливості (П. Підкасистий) [6,
с. 87]; динамічна взаємодія, співробітництво і партнерство
учителя і учнів, організація активної навчально-пізнавальної
діяльності школярів, спрямованої на засвоєння системи наукових
знань, умінь, навичок, всебічний розвиток особистості
(Н. Мойсеюк) [5, с. 187]; цілеспрямований процес взаємодії між
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учителем та учнями з метою їх розвитку, освіти і виховання
(О. Савченко) [7, с. 24]; це виховання, яке здійснюється у ході
засвоєння певного змісту освіти (В. Селіванов) [8, с. 186] тощо.
Результати аналізу значної кількості тлумачень поняття
“навчання” дають можливість визначити його найбільш суттєві
ознаки: цілеспрямованість і планомірність, двобічний характер,
спрямування навчання на формування знань, умінь і навичок.
Однак тільки в окремих визначеннях дослідники звертають увагу
на важливість виховного аспекту навчання, що також є його
суттєвою ознакою.
Таку позицію можна пояснити неоднозначним тлумаченням
співвідношення навчання і виховання, що, в свою чергу,
пов’язано з наявністю різних підходів до визначення сутності
поняття “виховання”.
педагогічній
енциклопедії
виховання
Зокрема,
у
тлумачиться у широкому й вузькому значенні: у першому
випадку – як єдина сума впливів на психіку людини, спрямованих
на підготовку її до активної участі у громадському й культурному
житті суспільства, в другому – процес формування особистості, її
моральних і естетичних засад. В. Краєвський розуміє під
вихованням процес цілеспрямованого формування світогляду,
морального обличчя, естетичного смаку, фізичного розвитку.
І. Лернер визначає виховання як формування емоційного,
ціннісного ставлення до різних сфер діяльності як до потреби, до
особисто значимого. При цьому вчений не розділяє виховання і
навчання, а стверджує, що останнє при певних умовах є
одночасно і вихованням, тобто формуванням властивостей і
установок особистості, які визначають її ставлення до світу й
поведінку в суспільстві. Н. Мойсеюк у вихованні вбачає процес,
спрямований на активну різноманітну діяльність школяра, його
самореалізацію і самоствердження у цій діяльності [5, с. 401].
Н. Волкова пропонує узагальнене визначення поняття виховання,
трактуючи його як процес формування особистості [3, с. 89]. З
погляду О. Вишневського, виховання – це процес формування
моделі поведінки людини в навколишньому середовищі, тобто
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механізму орієнтації та саморегуляції, що ґрунтується на
розвитку духовної сфери особистості, на вірі у вартості, якими
живе суспільство [2, с. 7].
Аналіз наведених вище визначень дає можливість
виокремити такі характерні особливості виховання: воно ширше і
складніше за навчання; передує навчанню; здійснюється у
процесі навчання і в позаурочній роботі; продовжується й після
закінчення людиною систематичного навчання, супроводжує її
впродовж усього життя. Результати виховання не піддаються
такій швидкій перевірці, як результати навчання. Виховання
створює умови для розвитку дитини, впливає на її свідомість,
емоційно-вольову сферу та поведінку, всі види діяльності
(інтелектуально-пізнавальну,
фізичну,
суспільно-корисну,
духовну).
Зіставний аналіз різних трактувань дефініцій “навчання” і
“виховання” підтверджує відому педагогічну аксіому, що
навчання є складовою частиною виховання й одночасно
споріднене йому. Крім того, виховання у процесі навчання
найчастіше кваліфікується як його принцип, функція.
Таким чином, як усяка складова діалектичної єдності, ні
навчання, ні виховання не існують у чистому вигляді. У навчанні
завжди присутні елементи виховання, а у вихованні – елементи
навчання. Навчання і виховання – не два ізольовані процеси, що
взаємодіють тільки у певних умовах, а єдиний процес, який
забезпечує, поряд із засвоєнням знань, умінь і навичок,
формування характеру, моральних рис школяра тощо, тобто
становлення його як особистості.
Істинні діалектичні зв’язки між навчанням і вихованням
розкриває виховна функція навчання. Поняттям “функція” у
філософії позначається зовнішній прояв властивостей певного
предмета в даній системі; певна сукупність наслідків соціальної
діяльності, задана поведінка того чи іншого об’єкта, спосіб
досягнення мети, результат щодо завершення дії, яка його
формує (обов’язок, поле діяльності, призначення, роль).
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Суть виховної функції навчання, за тлумаченнями педагогів
С. Баранова,
А. Дмитрієва,
П. Підкасистого,
І. Підласого,
В. Селіванова та ін., полягає у тому, що навчальна діяльність
формує і розвиває у школярів основи наукового світогляду,
систему моральних, естетичних відносин [1, с. 18]; виховує учня,
формує у нього патріотичні, моральні якості, погляди,
переконання, ідеали, естетичні почуття, дисциплінованість,
працелюбність [6, с.6]; правильне ставлення до загальнолюдських
цінностей, високе почуття громадянського обов’язку [8, с. 144];
формує потреби особистості, мотиви соціальної поведінки,
діяльності, систему цінностей [9, с. 151].
Навчання виховує учнів, розкриваючи їм багатий світ
людських наукових, мистецьких, технічних, культурних надбань.
Воно впливає на них художніми образами, науковими знаннями,
ідейною спрямованістю. Навчання дає школярам наукове
розуміння законів розвитку природи і людського суспільства,
знання людей, їх відносин і якостей, ознайомлює з минулим і
сучасним країни, з перспективами її розвитку, з творчою працею
народу. Чим активніше й свідоміше учні оволодівають знаннями,
чим більше самі осмислюють їх, тим більше зростає значення цих
знань у формуванні їхнього наукового світогляду, поглядів,
позиції, готовності керуватися ними у власній поведінці.
Виховним фактором навчання є насамперед зміст освіти,
хоча не всі навчальні предмети мають однаковий виховний
потенціал. У гуманітарних і естетичних дисциплінах він вищий:
викладання музики, літератури, мови, історії, художньої культури
завдяки предметному змісту цих галузей створює більше
можливостей для формування особистості. Але не можна
стверджувати про автоматизм виховання під час вивчення даних
предметів. Зміст навчального матеріалу може викликати
несподівані, іноді протилежні задуму вчителя реакції учнів.
Результат його впливу залежить від рівня вихованості, соціальнопсихологічної, педагогічної ситуації процесу навчання, від
особливостей класу, місця та часу навчання і т. ін. Зміст
дисциплін природничого циклу, поряд з гуманітарними
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предметами, більшою мірою сприяє формуванню світогляду,
цілісної картини світу в свідомості учнів, виробленню на цій
основі поглядів на життя і суспільство, своє місце в ньому.
Навчальна діяльність, як відомо, ніколи не буває справою
чистого інтелекту. Вона завжди включає емоційні й вольові
процеси, які, породжуючись змістом навчання, впливають на
його освітні та виховні результати.
Організована відповідним чином у певних умовах навчальна
діяльність забезпечує не тільки формування і розвиток
мислительних операцій і фізичних дій, але й відповідне ставлення
до об’єктів, з якими відбуваються дії, а також до умов, за яких ці
дії виконуються. Моральні та естетичні істини осягаються учнем
у процесі учіння, але не прямо через засвоєння знань, умінь і
навичок, а в результаті емоційно-духовного визначення свого
місця в системі відносин з об’єктами, які залучені до навчання.
Тільки та навчальна діяльність є виховуючою, доводять
учені, в процесі якої засвоюються необхідні знання, формуються
уміння і навички в реальній діяльності самих учнів, що
усвідомлюється ними як особистісно значима. Навчальна
діяльність виховуюча, якщо в навчанні проявляється піклування
про зміцнення здоров’я учнів; якщо навчання здійснюється у
позитивній естетичній обстановці; якщо відносини з учителем
мають особистісний характер: учитель зацікавлений не тільки в
тому, щоб учень знав його предмет, але й у його подальшій долі.
Навчання виховує завжди, але не автоматично і не завжди в
потрібному напрямку. Тому для реалізації його виховної функції
учителеві необхідно знати не тільки про об’єктивний характер
зв’язку між навчанням і вихованням, але й, по-перше, аналізувати
і відбирати навчальний матеріал з позицій його виховного
потенціалу; по-друге, так будувати процес навчання, щоб
стимулювати особистісне сприймання навчальної інформації
учнями, викликати їх активне оціночне ставлення до того, що
вивчається, формувати їх інтереси, потреби, гуманістичну
спрямованість. Для реалізації виховної функції процес навчання
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повинен бути спеціально проаналізований і розроблений
учителем у всіх його компонентах.
Висновки. Отже, аналіз наукової літератури дає підстави
розглядати виховну функцію навчання як процес цілісного
впливу на інтелектуальну, морально-емоційну, вольову сферу
дитини засобами навчальної діяльності. Відповідно, виховні цілі
навчання визначаємо як майбутній результат цього процесу,
тобто очікувані особистісні утворення, які проявляються у
поведінці та свідомій діяльності особистості й характеризуються
сформованістю світоглядної сфери особистості (наукового
світогляду, культури розумової праці, понять про навколишній
світ, ін.); морально-емоційної сфери (моральних (загальнолюдських, державно-національних, громадянських, сімейних,
особистісних), трудових, естетичних та інших уявлень, поглядів,
переконань, якостей і почуттів); розвитком вольових і соціально
значущих якостей особистості, самооцінки, набуттям нею
певного соціального досвіду.
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ГОТОВНІСТЬ ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ВИХОВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ
ЯК ВАЖЛИВА ЯКІСТЬ ПЕДАГОГА*
ІРИНА ЧОРНЕЙ
Сучасне суспільство формує соціальне замовлення на нові
підходи в системі освіти, нове педагогічне мислення, нове
ставлення педагога до своєї діяльності, результатом якої має бути
виховання „інноваційної людини”. Професійна зорієнтованість на
інноваційну виховну діяльність зосереджується під час навчання
у вищому навчальному закладі. Цей період, коли майбутній
педагог особливо чутливий до складних проблем освіти,
складних педагогічних ситуацій, вважають сенситивним
(сприятливим) для розвитку мотиваційно-ціннісного ставлення
до педагогічних інновацій [4, с. 283]. Для цього в освітній сфері
має панувати дух творчості, постійного пошуку, які є живильним
середовищем для нових ідей, шукань, досягнень.
Інноваційна виховна діяльність буде успішною тоді, коли
студент, майбутній педагог, чітко усвідомлює практичну
значущість різних інновацій у системі виховання не лише на
професійному, а й на особистісному рівні. Проте, входження
педагога в інноваційний процес часто відбувається спонтанно,
без урахування його професійної та особистісної готовності до
інноваційної діяльності.
Готовність – це активна суспільна і професійно-педагогічна
позиція суб’єкта, яка спонукає до інноваційної діяльності та
сприяє її продуктивності.
В Україні проведено чимало досліджень, у яких
розкриваються загальнотеоретичні проблеми становлення та
розвитку готовності студентів до певного виду педагогічної
© Чорней Ірина, 2014
*Подано в авторській редакції
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діяльності (А. Ліненко, Г. Троцко та інші); формування
готовності, спрямованої на особистісне та професійне
удосконалення майбутніх педагогів: морально-психологічної
готовності (Л. Кондрашова), готовності до професійного
саморозвитку (О. Пєхота), готовності до здійснення окремих
аспектів виховної діяльності (О. Безпалько, В. Васенко),
готовності до інноваційної професійної діяльності (І. Богданова,
І. Гавриш, М. Гадецький) тощо.
Однак, окремі аспекти формування готовності до
інноваційної виховної діяльності, на нашу думку, розкриті не
повною мірою, трапляються різні підходи до тлумачення
означеного питання, тому метою даної статті є аналіз сутності і
складових поняття ”готовність вчителя до інноваційної виховної
діяльності”.
У сучасному тлумачному словнику української мови
готовність розглядають як стан готового або бажання зробити
що-небудь [13, с. 257].
За психологічним словником, готовність витлумачено як
стан підготовленості, у якому організм налаштований на дію чи
реакцію; такий стан людини, при якому вона готова отримати
користь із певного досвіду [9, с. 200].
При аналізі психологічного аспекту феномена готовності до
діяльності виокремлено кілька підходів до його тлумачення.
Психологічну готовність як психічний стан, певну зібраність
особистості, яка допомагає їй актуалізовувати й використовувати
свої можливості для успішних дій, як внутрішній настрій на
певну поведінку у процесі професійної діяльності, який вимагає
розуміння майбутніми вчителями професійних завдань,
усвідомлення своєї відповідальності, бажання досягти успіхів
цілком обґрунтовано трактують В. Лозова, Г. Троцко.
До визначення поняття “професійна готовність” також не
знаходимо єдиного підходу.
Так, у сучасному словнику з педагогіки професійна
готовність студента трактується як інтегративна особистісна
якість і суттєва передумова ефективності діяльності після
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закінчення вищого навчального закладу, яка містить
мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий, оцінний
компоненти. Це вирішальна умова швидкої адаптації до умов
праці, їх подальшого професійного вдосконалення, підвищення
кваліфікації [11, с. 638].
Готовність до професійного саморозвитку О. Пєхота влучно
визначає як складноструктуроване утворення, яке забезпечує
необхідні внутрішні умови для успішного професійного
саморозвитку майбутнього вчителя [8, с. 216].
На думку Л. Хомич [15], поняття “готовність учителя
початкових класів до професійної діяльності” дуже ємне, адже
відображає і психологічну, і педагогічну, і предметну підготовку,
а також передбачає сформованість особистісних якостей педагога
та визначає завдання, які необхідно виконувати у процесі
формування професійної готовності майбутнього вчителя
початкової школи: утверджувати у студентів віру в кожну
дитину, у свої педагогічні здібності та можливості,
прищеплювати навички творчого виконання педагогічних
завдань, прагнення до самовдосконалення.
Ефективність навчально-виховного процесу, в який
включаються майбутні педагоги, зазначає І. Бех [1], значно
залежить від теоретичних уявлень викладачів педагогічного
вищого навчального закладу про динаміку професійної
готовності вчителя та про її нормативну модель як перспективу,
що стимулюватиме його фахове вдосконалення (І стадія –
адаптивно-практична, ІІ стадія – інноваційна, ІІІ стадія –
інноваційно-перетворювальна, ІV стадія – спрямовано-духовна).
Заслуговує на увагу підхід до обґрунтування проблеми
готовності О. Мороза [7], який розглядає її як поєднання
психологічної
готовності,
теоретичної
підготовленості,
практичної готовності, світогляду і культури вчителя,
необхідного рівня розвитку педагогічних здібностей та
професійно-педагогічного спрямування особистості вчителя.
У низці досліджень учених (І. Богданова, Л. Заремба,
М. Козак, М. Фіцула та ін.) запропоновано розглядати
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професійно-педагогічну готовність майбутніх фахівців як цілісне
утворення особистості, яке має три компоненти: мотиваційний,
оцінний, операційний.
Важливим для нашого дослідження є характеристика
сутності професійно-педагогічної готовності учителя у контексті
праць М. Козака, М. Фіцули [6, с. 5], які визначають її як
інтегративну якість особистості педагога, що складається із
змістового, мотиваційного і процесуального компонентів,
реалізованих у цілісній системі педагогічної взаємодії вчителя і
учнів.
Проілюстровані визначення готовності свідчать про широку
розгалуженість цього поняття. Передусім готовність визначається
науковцями як цілісне стійке особистісне утворення (М. Дяченко,
А. Ліненко, Г. Троцко), інтегративна якість особистості
(І. Гавриш), готовність як сукупність знань, умінь та навичок
В. Моляко,
В. Сластьонін,
(Н. Кузьміна,
Л. Кондрашова,
О. Щербаков) тощо. Незважаючи на широку презентацію у
науковій літературі проблеми готовності та різні підходи до
визначення суті цього поняття, науковці єдині у переконанні, що
цей феномен слід розглядати як інтегральне особистісне
утворення, що містить у собі психічні (функціональні) стани та
особистісні характеристики, які перебувають у єдності та
взаємозалежності.
В контексті вивчення проблеми нашого дослідження
важливими є погляди вчених на проблему готовності до виховної
роботи.
На думку Г. Троцко, готовність до виховної діяльності – це
цілісне, складне, особистісне утворення, що забезпечує високий
рівень педагогічної діяльності й охоплює професійно-педагогічні
погляди і переконання, професійну спрямованість психічних
процесів, професійні знання, уміння долати труднощі, оцінювати
наслідки своєї праці, професійно самоудосконалюватися [14,
с. 15].
Розкриваючи сутність поняття “готовність студентів до
виховання молодших школярів”, В. Васенко цілком логічно
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обґрунтовує її як складову готовності до педагогічної діяльності
загалом, що характеризується усвідомленням значущості та
інтересом студентів до здійснення виховання учнів,
сформованістю в них спеціальних знань та вмінь і виявляється в
їхній самостійній професійно-педагогічній діяльності [2].
Готовність студентів до виховної діяльності, за словами автора,
повинна здійснюватись у три етапи: перший передбачає
формування пізнавальних інтересів і потреб з одночасним
оволодінням знаннями та вміннями, необхідними для цієї роботи;
другий – стимулювання професійних інтересів, формування
мотивів професійного самовизначення; третій – наявність
потреби
у
професійній
самореалізації,
що
охоплює
самоутвердження, самоактуалізацію особи, систематизацію й
узагальнення знань і вмінь із проблем здійснення такої
діяльності.
У дослідженні О. Дубасенюк [5, с. 112] знаходимо термін
“підготовленість”, який трактується як сформованість у
майбутнього педагога готовності діяти в конкретній педагогічній
ситуації, застосовуючи відповідні обставинам засоби, методи,
прийоми виховної роботи. Дане визначення має такі складові, як
умілість вихователя та його технологічну озброєність.
Професійну готовність вчителя до виховної роботи
В. Сластьонін [10, с. 189] розглядає через мотиваційно-ціннісний
(особистісний) та виконавський (процесуальний) компоненти. Усі
якості особистості вчителя, що визначають його готовність до
виховної роботи з учнями, інтегровані в її спрямуванні як
сукупність домінуючих мотивів професійної поведінки і
діяльності. Визначаючи компоненти готовності до педагогічної
діяльності,
В. Сластьонін,
поряд
із
психологічною,
психофізіологічною і фізичною готовністю, доречно виділяє
“науково-теоретичну” готовність, тобто наявність необхідного
обсягу суспільно-політичних, педагогічних і спеціальних знань,
потрібних для компетентної педагогічної діяльності та
“практичну готовність” – наявність сформованих на необхідному
рівні професійних умінь і навичок [10, с. 194].
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Отже, як показує аналіз, більшість дослідників цілком
обґрунтовано розглядають готовність до виховної діяльності як
складне утворення (систему), що має цілісний, інтегративний
характер. До основних характеристик належать знання та вміння,
необхідні для здійснення виховання, а також особистісні якості,
цінності, інтереси суб’єкта діяльності.
Щодо визначення сутності поняття “готовність до
інноваційної виховної діяльності”, яка є предметом нашого
дослідження, то вважаємо за доцільне проаналізувати різні
підходи вчених до розкриття особливостей готовності до
інноваційної діяльності вчителя.
Так, І. Дичківська визначає готовність до інноваційної
педагогічної діяльності як особливий особистісний стан, який
передбачає наявність у педагога мотиваційно-ціннісного
ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними
способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності
до творчості та рефлексії. За дослідженням ученої, готовність до
інноваційної педагогічної діяльності виступає основою активної
суспільної і професійно-педагогічної позиції суб’єкта. У
структурі професійно спрямованої особистості педагога
готовність до інноваційної діяльності є показником його
здатності нетрадиційно вирішувати актуальні для особистісно
орієнтованої освіти проблеми [4, с. 295]. Структура готовності, за
І. Дичківською, – це сукупність мотиваційного, когнітивного,
креативного, рефлексивного компонентів, які взаємозумовлені та
пов’язані між собою [4, с. 282].
У дослідженнях І. Гавриш готовність до інноваційної
професійної діяльності доцільно розглядається як інтегративна
якість особистості вчителя, що виявляється в діалектичній
єдності всіх структурних компонентів, властивостей, зв’язків і
відносин; складне особистісне утворення, що є умовою та
регулятором успішної професійної діяльності вчителя [3, с. 46].
Готовність до інноваційної діяльності є передумовою
ефективної діяльності педагога, максимальної реалізації його
можливостей, розкриття творчого потенціалу, показником його
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здатності нетрадиційно розв’язувати актуальні для особистісно
орієнтованої освіти проблеми.
Отже, готовність до інноваційної виховної діяльності ми
розуміємо як особистісно-професійну якість, що характеризується усвідомленням значущості та інтересом студента до
виховання учнів на інноваційних засадах; наявністю мотивації з
одночасним набуттям спеціальних знань, умінь, які втілюються в
організацію виховної роботи; потребами творчої самоактуалізації
й самореалізації.
Основою інноваційної виховної діяльності є інноваційна
компетентність педагога – система мотивів, знань, умінь,
навичок, особистісних якостей педагога, що забезпечує
ефективність використання нових педагогічних технологій у
роботі з дітьми.
Вивчаючи
структурні
компоненти
готовності
до
інноваційної виховної діяльності спостерігаємо різні підходи до
визначення її складових (на основі змістових сторін,
функціонального підходу, фізіологічних проявів тощо). Оскільки
феномен готовності, функціонуючи у руслі окремого аспекту
педагогічної діяльності і будучи зумовленим диференціацією
завдань у рамках цього аспекту, має у кожному випадку
конкретний специфічний прояв та структуру, в контексті нашого
дослідження
розглядаємо
готовність
як
поєднання
мотиваційного, когнітивного, креативного та спонукальнопраксичного компонентів.
Мотиваційний компонент забезпечує передумови для
реалізації інших структурних компонентів і виражає усвідомлене
ставлення педагога до інноваційних технологій виховання, їх ролі
у розв’язанні актуальних проблем педагогічної освіти й виступає
базовою характеристикою готовності до інноваційної виховної
діяльності. Він є стрижнем, навколо якого конструюються
основні якості педагога як професіонала, оскільки від того, чим
мотивує педагог свою готовність до інноваційної виховної
діяльності, залежать характер його участі в інноваційних
процесах, досягненні результати у вихованні дітей.
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До когнітивного компонента готовності студента належать
знання та розуміння сутності, специфіки інноваційної виховної
діяльності з учнями молодшого шкільного віку, саморозуміння й
розуміння іншого, оцінювання й самооцінювання.
Актуальність креативного компонента пов’язана із творчим
характером інноваційної виховної діяльності, зміною способів і
результатів діяльності при розв’язанні нестандартних виховних
ситуацій. У творчих педагогів глибше розуміння себе, висока
самоповага, адекватна самооцінка, сильний зв’язок між такими
підструктурами самосвідомості, як знання про себе, ставлення до
себе, задоволеність своєю професійною діяльністю.
Спонукально-праксичний компонент передбачає дієвість
студента, наявність у нього комплексу умінь і навичок із застосування інноваційних технологій виховання у структурі власної
професійної діяльності, володіння майбутніми вчителямивихователями з інноваційним спрямуванням діяльності низкою
дидактичних методів, прийомів та організаційних форм, що є
необхідними для інноваційної виховної діяльності та складають
основу їх професійної майстерності, озброєння прийомами
пошуку професійно важливої інформації, її обробки,
інтерпретації та застосування, розвиненість інноваційних умінь.
Достатній розвиток і вираженість цих компонентів та їх
цілісної єдності – показник високого рівня професійної
готовності випускника до праці, який досягається під час
підготовки студента у вищому навчальному закладі.
Таким чином, готовність студентів до інноваційної виховної
діяльності є показником їх здатності нетрадиційно вирішувати
актуальні для особистісно орієнтованого виховання проблеми.
Вищий навчальний заклад покликаний формувати особистість
студента – майбутнього вчителя-вихователя інноваційного
спрямування, який здатний впроваджувати ідеї особистісноорієнтованої освіти, оригінально вирішувати актуальні
навчально-виховні та соціокультурні проблеми. Готовність до
інноваційної виховної діяльності зумовлюється організацією
оптимального інноваційного середовища та спрямованістю
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педагогічної діяльності на інноваційність, є важливою
професійною якістю студентів, яка забезпечує ефективну
організацію інноваційної виховної діяльності з учнями
молодшого шкільного віку і формується під час безпосередньої
практичної роботи у школі.
Подальшого наукового вивчення потребує вивчення
особливостей здійснення педагогічної практики та її ролі у
формуванні готовності студентів до інноваційної виховної
діяльності з молодшими школярами.
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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ
РОБОТИ В УЧНІВСЬКОМУ КОЛЕКТИВІ*
ГАННА БИГАР, АЛІНА ОНЧУЛЕНКО
Соціально-педагогічний аспект розвитку та виховання
підростаючого покоління в умовах загальноосвітньої школи
безпосередньо пов'язаний з проблемою формування шкільного
колективу. Актуальність даної проблеми не втрачається і донині.
Це можна пояснити декількома основними причинами. Так,
наприклад масове впровадження комп'ютерних технологій,
Інтернету, призводять до того, що діти багато часу проводять не в
спілкуванні один з одним, а в спілкуванні з машиною. Зважаючи
на це втрачаються навички міжособистісної взаємодії,
притупляється сприйняття іншої особистості в емоційному і
ціннісному відношенні.
Колектив постає перед нами як важлива форма організації
виховання, як потужний педагогічний інструмент. Учнівський
колектив являється фундаментом, на базі якого формуються
різноманітні шкільні колективи. Саме в учнівському колективі
між школярами утворюється густа мережа міжособистісних
зв’язків і відносин.
Треба відзначити, що найбільш важливим періодом в плані
формування учнівського колективу є початкова школа, тому
перед вчителем постає важливе завдання, суть якого полягає у
правильній організації виховної роботи, що сприятиме розвитку і
згуртуванню учнівського колективу.
В останні десятиліття педагогічні дослідження були
спрямовані на виявлення найбільш ефективних форм організації,
методів згуртування і формування учнівських колективів
(Т. Є. Коннікова, Л.І. Новикова, М.Д. Виноградова, А. В. Мудрик,
О.С. Богданова, І.Б. Первин та ін), на розробку принципів і
© Бигар Ганна, Ончуленко Аліна, 2014
*Подано в авторській редакції
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методів стимулювання колективної діяльності (Л. Ю. Гордін,
М. П. Шульц та ін), розвиток виховних функцій колективу та
самоврядування в ньому (В. М. Коротов та ін), розробку
педагогічного
інструментарію
діяльності
колективу
(Є. С. Кузнецова, Н.Є. Щуркова та ін.).
Метою статті є: теоретичне обґрунтування педагогічних
умов організації виховної роботи в учнівському колективі.
Немає людини, яка упродовж свого життя не входила б до
складу багатьох колективів, які формуються та існують у
найрізноманітніших
сферах
життєдіяльності:
виробничоекономічній, соціальній; навчальній і т. д. Без колективу
неможливий процес соціалізації особистості. Колектив формує
колективність як системну якість його учасників, яка
проявляється у здатності до взаєморозуміння та взаємодії у
процесі життєорганізації кожного його члена.
Під поняттям “учнівський колектив” розуміють групу
людей, які об’єднані загальною соціально значимою метою,
діяльністю, організацією цієї діяльності, має органи
самоуправління, відрізняється морально-психологічною єдністю,
поєднанням особистих і колективних інтересів, динамізмом
життєдіяльності.
Характерними ознаками учнівського колективу є суспільно
значуща мета, щоденна спільна діяльність, спрямована на її
досягнення, наявність органів самоврядування, встановлення
певних психологічних стосунків між його членами.
Крім перелічених вище ознак, учнівському колективу
характерні і інші дуже важливі особливості. Це характеристики,
які відображають атмосферу в середині колективу, психологічний
клімат, відносини між членами колективу. Одна з таких
характеристик – згуртованість, яка характеризує взаєморозуміння, захищеність. В добре організованих колективах проявляються
взаємодопомога і взаємовідповідальність, здорова критика і
самокритика, змагання [4, c.87]
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Колектив як спеціально організоване об’єднання учнів
формується не відразу. Жодне об’єднання людей спочатку не
проявляє істотних ознак, які характеризують колектив.
Учнівський колектив – не застигла структура, він постійно
розвивається, проходячи певні стадії.
Перша стадія – створення колективу учнів. Спочатку
колектив лише формується, члени його недостатньо знають один
одного, не виявляють ініціативи в діяльності.
Перша стадія вважається завершеною, коли в колективі
виділився і запрацював актив, вихованці згуртувалися на основі
спільної мети, діяльності та загальної організації.
Друга стадія – поширення впливу активу на весь колектив.
На цій стадії відбувається залучення активістів до керівництва
колективом, акцентуючи їх увагу на відповідальності, ініціативі
та самостійності.
Третя стадія характеризує розквіт учнівського колективу.
Вона відрізняються рядом особливих якостей, досягнутих на
попередніх етапах розвитку. Щоб підкреслити рівень розвитку
колективу на цій стадії, досить вказати на рівень і характер
вимог, що пред'являються один до одного членами колективу:
більш високі вимоги до себе, ніж до своїх товаришів. Для даної
стадії розвитку колективу характерною рисою стає діяльність на
користь іншим людям, тобто здійснюється моральна мета, яка
значною мірою визначає всю організацію життя колективу.
Колектив не може і не повинен зупинятися у своєму
розвитку, навіть якщо він досяг дуже високого рівня, тому деякі
педагоги виділяють четверту стадію розвитку учнівського
колективу.
Четверта стадія – самовиховання як вищий тип виховання в
колективі. Стадія самовиховання – коли кожен член колективу
не чекає, поки дасть йому доручення колектив чи його лідер, а
сам, виходячи з інтересів колективу, бере на себе певні обов’язки,
виконує їх та ще й сам себе контролює.
На всіх стадіях розвитку учнівського колективу необхідна
системність — послідовно сформульовані перед колективом
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завдання, виконання яких забезпечуватиме перехід від простого
задоволення результатами до глибокого почуття обов'язку [5,
c.13]
Організовуючи виховну роботу в учнівському колективі
варто враховувати умови, що впливають на рівень його розвитку
та згуртованості. Серед них можна виділити наступні:
 становлення міжособистісних відносин учнів в колективі;
 вплив педагога на учнівський колектив у процесі
здійснення виховної роботи;
 підбір найефективніших форм організації виховної
роботи в учнівському колективі.
Проблему формування міжособистісних взаємин в колективі
досліджували Т. Алексєєнко, Л. Долинська, В. Куніцина, І. Мачуська, Л. Орбан-Лембрик, І. Сіданіч, О. Скрипченко та інші.
Взаємини в учнівському колективі залежать насамперед від
індивідуальних особливостей та рис характеру кожної дитини,
готовності і потреби в спілкуванні. Їх зміст та перебіг
ускладнюється в кожному класі.
Існують такі типи взаємин в учнівських колективах:
колективістські, приятельські, індиферентні, корпоративні,
свавільні,
конфліктні,
ситуативні.
Спробуємо
коротко
охарактеризувати їх:
1. Колективістські: спільні моральні цінності; гармонія
інтересів особистості й колективу; повага до індивідуальності,
співчуття, співпереживання, взаємодопомога, підтримка, співробітництво, захищеність особистості; автономність і самостійність
особистості та відчуття себе частиною спільноти.
2. Приятельські: взаємини мають декотрі спільні риси з
колективістськими; необов’язкова спільність моральних цінностей; співробітництво не є головним у взаєминах; автономність, самостійність особистості не поєднується з відчуттям себе
частиною спільноти; невимогливість як прояв байдужості,
переважно нейтральне ставлення до інших, часом протилежних
думок, зовнішня доброзичливість; показний інтерес один до
одного.
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3. Індиферентні: свобода вибору і дій особистості за
байдужого ставлення середовища; моральні
цінності не є
фундаментом взаємин; недостатня повага до індивідуальності,
байдужість до її особистих проблем, до успіхів або невдач інших,
несприятливі умови для самовираження особистості; брак
глибоких особистісних контактів і, отже, взаємодопомоги й
підтримки; зведення взаємин до формальної підпорядкованості;
недостатність взаємної відповідальності, вимогливості до
особистості.
4. Корпоративні: спільних моральних цінностей немає,
натомість є лише удавана єдність; немає свободи вибору;
відсутність умов для самовираження, обов’язок грати замовлену
роль задоволеного своїм становищем у “колективі”.
5. Свавільні: панування найсильнішої, найзухвалішої групи;
відсутність ціннісних орієнтацій, гармонії інтересів панівних і
підлеглих груп, поваги до індивідуальності, співчуття, турботи,
співпереживання; незахищеність особистості, обмеженість
можливостей самовираження, панування принципу “не
висовуйся”.
6. Конфліктні: глибока відмінність, навіть протилежність
моральних цінностей різних членів спільноти; брак поваги до
індивідуальності, відповідальності одного перед одним, культури
спілкування; обмеженість свободи вибору; антагонізм груп і
окремих особистостей, нетерпимість, гостре суперництво;
ігнорування самостійності й автономності особистості;
періодичне затухання й спалахування конфліктів [1, c.73]
Взаємини між школярами формуються протягом всього часу
перебування у колективі. Учні можуть змінювати свої колективні
ролі, позиції, і не завжди у правильному руслі. Для успішного
розвитку
учнівського
колективу
педагогу
необхідно
проаналізувати свої професійні методи, прийоми і способи
педагогічного впливу. Адже роль педагога в розвитку дитячого
колективу є чи не ключовою у навчально-виховному процесі.

90

Ганна Бигар, Аліна Ончуленко

Учнівський колектив сприяє встановленню нового типу
взаємин між педагогом та учнями. Цьому сприяють такі
психологічні умови:
 доброзичливе ставлення вчителя до учнів;
 справедливе оцінювання успіхів і недоліків у знаннях,
вміннях і поведінці учнів;
 ерудованість, широта кругозору вчителя;
 уміння вчителя спиратися на актив класу, позитивно
спрямовані мікрогрупи
 уміння вчителя здійснювати управління колективом для
розвитку індивідуальності кожного учня
Управління учнівським колективом здійснюється за
допомогою трьох взаємопов'язаних функцій педагога:
1) збору й аналізу інформації про учнівський колектив і
школярів, які до нього входять;
2) планування й організації адекватних стану колективу
впливів, метою яких є його удосконалення й оптимальний вплив
на особистість;
3) контролю і корекції, спрямованих на вищий рівень
розвитку колективу і кожного учня.
Здійснюючи керівництво дитячим колективом, педагог
завжди має розв'язувати двоєдине завдання - сприяти розвитку
мотивів єднання і згуртування дітей в колективі та створювати
умови для реалізації індивідуальності й творчої самобутності
кожної особистості [2, c. 27].
Методика створення і виховання учнівського колективу
базується на двох речах: по-перше, потрібно залучати всіх учнів у
різноманітну і змістовну спільну діяльність і, по-друге, необхідно
організовувати і стимулювати цю діяльність таким чином, щоб
вона згуртовувала і об'єднувала учнів у дружний і працездатний
колектив.
Ще однією педагогічною умовою, що сприятиме розвитку
учнівського колективу є вибір вчителем форми організації
виховного процесу.
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Найбільш перспективною формою є КТС (колективні творчі
справи). Колективна творча справа — це вияв життєвопрактичної соціальної турботи про поліпшення умов суспільного
життя. Це сукупність певних дій, спрямованих на загальну
користь. Це справа колективна, оскільки в її плануванні,
підготовці, проведенні, обговоренні беруть участь усі члени
колективу. Це творча справа, оскільки на кожній стадії її
здійснення всі вихованці разом із вихователем мають змогу
виявити свої творчі можливості у пошуку засобів, методів,
прийомів, які б забезпечили успіх.
Колективні творчі справи є важливим фактором розв'язання
виховних завдань. Виховні завдання, які висуваються педагогами
у процесі КТС, розв’язуються непомітно: члени колективу
визначають ці завдання і вони стають для них вимогами до самих
себе. У процесі КТС одночасно розв’язується багато виховних
завдань морального, фізичного, трудового, розумового,
естетичного рівнів. КТС розвивають у єдності три сторони
особистості: пізнавально-світоглядну (знання, переконання,
погляди, ідеали), емоційно-вольову (почуття, інтереси, потреби),
дійову (вміння, навички, здібності, риси характеру). Участь
вихованців у підготовці та проведенні КТС якнайкраще сприяє їх
залученню до активної соціальної діяльності, а отже, створює
оптимальні умови для набуття соціального досвіду і розвитку [3,
c. 43]
Про рівень розвитку учнівського колективу свідчать:
мобільність при виконанні колективних справ і доручень,
товариські взаємини, уважність один до одного, готовність
допомогти слабшому, поважання гідності однокласників,
здатність до порозуміння без сварок і образ; бажання дітей бути
разом, задоволення від спілкування, готовність долати труднощі,
виконувати відповідальні доручення; самостійне висунення
суспільно значущих цілей і досягнення їх на основі
самоврядування.
Висновки. Організація виховної роботи в учнівському
колективі – процес складний, і тільки при врахуванні педагогом
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вищезазначених умов, учнівський колектив зможе повноцінно
існувати і досягти найвищого рівня свого розвитку.
_______________________
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АНАЛІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ
ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
ДО ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ*
КРИСТИНА ШЕВЧУК
Постановка
проблеми.
Інноваційні
процеси,
що
відбуваються в системі загальної середньої освіти України
відповідно до національних і цивілізаційних аксіологічних
пріоритетів, зумовили появу нового соціального замовлення на
вчителя, спроможного здійснювати інноваційну професійну
діяльність в умовах швидкозмінного соціуму інформаційного
суспільства.
Найсуттєвішою ознакою процесів, що відбуваються сьогодні
в загальноосвітніх навчальних закладах України, є “обвальна
інноваційність”. Педагогічними колективами ЗНЗ активно
апробуються вітчизняні і зарубіжні освітні технології,
альтернативні традиційній методики навчання, створюються
авторські школи, розробляються і впроваджуються в навчальновиховний процес авторські навчальні програми, методики,
технології тощо. Тому важливим складником професіоналізму
стає готовність освітян до оцінки нових педагогічних технологій,
визначення їх відповідності потребам і можливостям конкретного
навчального закладу, а також здатність педагогів до ефективного
впровадження інноваційних ідей.
Суспільна і педагогічна значущість цих завдань зумовили
пошук шляхів їх розв’язання на нормативно-законодавчому,
теоретико-методологічному та емпіричному рівнях.
Стан дослідження проблеми. Проблематика загальної
педагогічної інноватики є предметом наукових досліджень
К. Ангеловські, Х. Барнета, Х. Білла, С. Болена, Л. Даниленко,
М. Кларіна, В. Лазарєва, С. Полякова, О. Попової, М. Поташника,
© Шевчук Кристина , 2014
*Подано в авторській редакції
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А. Хабермана та ін. Серед праць українських і зарубіжних
учених, присвячених розгляду окремих аспектів проблеми
формування готовності майбутніх учителів до інноваційної
професійної діяльності, заслуговують на увагу роботи
Л. Подимової і
В. Сластьоніна, М. Дуки, Н. Крицької,
І. Протасової, Ю. Рудинової, Л. Сєдової, Л. Струценко та ін.
Мета статті – проаналізувати основні закономірності
формування готовності майбутніх вчителів до інноваційної
професійної діяльності.
Виклад основних положень статті. У педагогіці під
закономірностями розуміють об’єктивні, загальні, необхідні,
стійкі зв’язки між педагогічними процесами і явищами та
зовнішніми по відношенню до них системами, а також зв’язки і
залежності між їхніми окремими компонентами.
У нашійстатті під закономірностями процесу формування
готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної
діяльності будемо розуміти об’єктивні, загальні, необхідні, стійкі
зв’язки між системою становлення студентів як суб’єктів освітніх
нововведень і зовнішніми по відношенню до неї соціальними й
педагогічними системами, а також зв’язки та залежності між її
окремими компонентами.
Аналіз наукових джерел із теми дослідження дає підстави
стверджувати, що педагогічна інноватика як порівняно молода
галузь наукового знання ще не досягла рівня узагальнення
теоретичних положень та емпіричних фактів. Зокрема, мова йде
про нерозробленість системи закономірностей процесу
формування готовності майбутніх учителів до створення,
розповсюдження та впровадження освітніх інновацій. Сьогодні
ми не можемо назвати жодної наукової праці, у якій вони були б
предметом
спеціального
дослідження
вітчизняних
або
зарубіжних учених.
Водночас саме закономірності визначають характер перебігу
будь-якого педагогічного процесу. Отже, тільки за умов їхнього
врахування під час створення та практичної реалізації технології
формування готовності майбутніх учителів до інноваційної

АНАЛІЗ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ…

95

професійної діяльності можна сподіватися на досягнення
позитивних результатів.
З урахуванням даних положень визначають єдину систему
закономірностей підготовки майбутніх учителів до інноваційної
професійної діяльності:
Перша закономірність:ефективність процесу формування
готовності майбутніх учителів до інноваційної професійної
діяльності залежить від ступеня реалізації основних положень
інноваційної парадигми.
У перекладі з давньогрецького слово «парадигма» означає
“зразок”. Педагогічна парадигма (парадигма в педагогіці)
трактується вченими як сукупність стійких, змістових
характеристик, що визначають сутнісні особливості схем
теоретичної та практичної педагогічної діяльності і взаємодії в
освіті [4, с. 117].
Дане положення ми розглядали як вихідне при
обґрунтуванні першої закономірності. Адже сформувати в
майбутнього вчителя здатність до інноваційної професійної
діяльності та інноваційного типу педагогічного мислення в
умовах традиційного та навіть особистісно орієнтованого
навчання не можливо.
Тому одним із провідних напрямів модернізації системи
базової педагогічної освіти у високорозвинених країнах є її
розбудова на засадах інноваційної парадигми. До її вихідних
положень належить теза про те, що розбудова інформаційного
суспільства, в якому знання та технології змінюються набагато
швидше, ніж покоління людей, обумовила виникнення попиту на
педагога, спроможного до інноваційного мислення та діяльності,
постійного саморозвитку й самоосвіти. У зв’язку з цим
педагогічна освіта ХХІ ст. має стати інноваційною, щоб
забезпечити успішне функціонування особистості в умовах
інноваційного типу суспільного життя.
Друга закономірність: ефективність інноваційного
навчання студентів педагогічних ВНЗ визначається ступенем
реалізації завдань становлення майбутніх учителів як суб’єктів
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модернізаційних процесів у національній системі загальної
середньої освіти.
До найважливіших принципів системного підходу належить
принцип діалектичної єдності системи та середовища –
положення про необхідність дослідження системи в тісному
взаємозв’язку із зовнішніми умовами її існування. У контексті
цього принципу педагогічні системи мають функціонувати та
розвиватися відповідно до освітнього замовлення суспільства,
залишаючись при цьому відносно відокремленими об’єктами, що
вичленовані з метою вирішення певної педагогічної проблеми.
Тому до закономірностей інноваційного навчання майбутніх
учителів як підсистеми їхньої професійної підготовки в
педагогічних ВНЗ ми віднесли його обумовленість тенденціями
розвитку системи загальної середньої освіти в Україні, що
спричинені розбудовою в ній правової демократичної держави з
ринковою економікою.
Третя закономірність: ефективність інноваційного
навчання студентів педагогічних ВНЗ визначається повнотою
реалізації його змістових, функціональних і структурних зв’язків
з іншими складниками професійно-педагогічної підготовки
майбутніх учителів.
Об’єктивна необхідність і значущість реалізаціїзмістових,
функціональних і структурних зв’язків інноваційного навчання
студентів з іншими складниками педагогічної освіти обумовлена
тим, що цілісна система професійної підготовки майбутніх
учителів має сприяти формуванню в них інноваційного
педагогічного
мислення, відкритості для інноваційних
перетворень в освіті та різних сферах людського буття,
спроможності працювати за інноваційною освітньою моделлю,
здатності до успішної життєдіяльності у світі, якому притаманні
риси мінливості, складності й невизначеності. Значний потенціал
при розв’язанні даних завдань мають навчальні курси філософії,
культурології, соціології, економіки, психології, педагогіки,
методик викладання окремих дисциплін у загальноосвітніх
навчальних закладах тощо. Водночас знання, здобуті студентами
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в процесі вивчення означених курсів, є базовими для навчальних
курсів, що включено до змісту інноваційного навчання студентів
[1, с. 17].
Четверта закономірність. Ефективність інноваційного
навчання студентів педагогічних ВНЗ залежить від ступеня
його відповідності закономірностям професійної підготовки
фахівців.
Інноваційне навчання майбутніх учителів як частковий
випадок процесу професійної підготовки майбутніх фахівців
підкоряється дії певних закономірностей, які треба враховувати,
конструюючи систему формуючих педагогічних впливів. До
найважливіших з них належать:соціогенність;психогенність;
діяльнісний характер; детермінованість [3, с. 77].
П’ята закономірність: ефективність інноваційного
навчання студентів педагогічних ВНЗ залежить від ступеня
його відповідності змісту та структурі інноваційної професійної
діяльності вчителів.
Інноваційна професійна діяльність вчителя є комплексною
діяльністю, спрямованою на створення, розповсюдження й
упровадження освітніх інновацій. Тому до змісту інноваційного
навчання мають бути включені заходи з формування готовності
студентів педагогічних ВНЗ як до створення, так і до
розповсюдження й упровадження освітніх нововведень.
Водночас, розглядаючи інновації як поліструктурні утворення,
що містять діяльнісну, організаційну, суб’єктну, управлінську та
змістову підструктури, маємо організувати інноваційне навчання
майбутніх учителів таким чином, щоб забезпечити можливість
формування в них усіх зазначених компонентів.
Шоста закономірність: ефективність інноваційного
навчання студентів педагогічних ВНЗзалежить від ступеня
реалізації основних положень міждисциплінарного підходу.
Педагогічна інноватика як порівняно молода галузь
педагогічного знання знаходиться на початку свого розвитку.
Тому при визначенні змісту інноваційного навчання студентів
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педагогічних
ВНЗ
маємо
ґрунтуватися
на
засадах
міждисциплінарного підходу.
Цій закономірності відповідає принцип діалектичного
монізму – твердження про необхідність здійснення підготовки
майбутніх учителів до інноваційної професійної діяльності з
урахуванням основних положень філософії освіти, загальної
інноватики, комплексу наук про творчість, загальної психології,
загальної аксіології, педагогічного менеджменту тощо, які
стосуються
процесів
створення,
розповсюдження
та
впровадження нового в педагогічну науку й практику. Згідно з
цим принципом усі навчальні курси, що входять до системи
інноваційного навчання, розроблено на міждисциплінарній
основі.
Сьома закономірність: ефективність інноваційного
навчання студентів педагогічних ВНЗ залежить від повноти
реалізації структурно-функціональних зв’язків між його
окремими компонентами.
Для
системного
підходу
як
спеціалізованого
методологічного напряму концептуальною ідеєю є положення
про те, що закономірності, які діють у різних галузях дійсності, у
деяких випадках виявляються тотожними. Цей аспект системного
підходу, на думку багатьох учених (В. Афанасьєва, І. Блауберга,
В. Дружиніна, У. Ешбі, Д. Конторова, І. Новіка, Б. Українцева,
Е. Юдіна та ін.), виявляється найсуттєвішим.
Тому одним із найголовніших завдань системного підходу
вважається виявлення загальних закономірностей, що притаманні
досить різним за природою системам. Звідси бере своє
походження теза про міждисциплінарний характер системного
підходу, який за наших часів розглядається як інтернауковий
підхід.
Восьма закономірність: ефективність інноваційного
навчання студентів педагогічних ЗНЗ залежить від
оптимальності співвідношення аудиторної та самостійної
роботи студентів.
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Цілеспрямована поведінка наукової системи формується
завдяки зв’язкам управління, до основних передумов
ефективності якого належить оптимальне співвідношення між
його програмованим і адаптивним видами [2, с. 32].
За умов програмованого управління керівна підсистема
впливає на керовану підсистему відповідно до програми, в якій
здійснено розчленування процесу управління на елементарні
“кроки”, передбачено обов’язковий контроль з боку керівної
підсистеми за успішністю виконання керованою підсистемою
кожного “кроку”, заплановано відповідну реакцію керівної
підсистеми на правильну чи неправильну дію керованої
підсистеми.
При адаптивному управлінні діяльність керованої
підсистеми формується внаслідок фрагментарного копіювання
дій керівної підсистеми з додаванням комбінаторних і
випадкових елементів.
Дев’ята закономірність: ефективність інноваційного
навчання студентів педагогічних ВНЗ залежить від повноти
реалізації зворотного зв’язку на всіх етапах організації
інноваційного навчання.
У науці розрізняють розімкнуте й циклічне управління.
Розімкнуте управління – це управління без зворотного зв’язку,
отже, без регуляції керованого процесу з боку керівної
підсистеми. Циклічне управління передбачає зворотний зв’язок,
за умов якого керівна підсистема не тільки впливає на керовану
підсистему
з
метою
забезпечення
оптимальності
її
функціонування, але й отримує інформацію про стан керованої
системи, на основі якої здійснює корекцію поведінки останньої.
[4, с. 124].
Десята закономірність: ефективність інноваційного
навчання студентів педагогічних ВНЗ залежить від повноти
забезпечення всього комплексу умов, необхідних для досягнення
його цілей.
Підготовка майбутніх учителів до інноваційної професійної
діяльності буде ефективною, якщо створено умови щодо її
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нормативного,
науково-методичного,
організаційного,
моніторингового і кадрового забезпечення.
Висновки. Формування готовності майбутніх учителів до
інноваційної професійної діяльності має розглядатись як процес
їхньої цілеспрямованої підготовки до створення, впровадження та
розповсюдження освітніх нововведень, який підкоряється дії
певних зовнішніх і внутрішніх закономірностей. Подальшого
вивчення
вимагають
питання
розробки
поняттєвотермінологічного апарата загальної педагогічної інноватики,
визначення її теоретико-методологічних основ, формулювання
концептуальних положень.
________________________
1. Кияшко О. О. Інноваційні педагогічні технології підготовки
молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів
акредитації. / О.О. Кияшко – Луганськ, 2001. – 20 с.
2. Кічук Н. В. Творча особистість вчителя: педагогічні засади
формування. Навчальний посібник. / Н.В. Кічук – Одеса:
Принт Майстер, 1999. – 86 с.
3. Клокар Н. І. Психолого-педагогічна підготовка вчителя до
інноваційної діяльності. / Н.І. Клокар – К., 1999. – 227 с.
4. Підготовка
майбутнього
вчителя
до
впровадження
педагогічних технологій: Навч. посіб. / О. М. Пєхота,
В. Д. Будак, А. М. Старева та ін.: За ред. І. А. Зязюна,
О. М. Пєхоти. – К.: А.С.К., 2003. – 240 с.

ВИКОРИСТАННЯ ПРОГРАМНИХ
ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ
НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ТА ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ*
ІРИНА ПІЦ
Прискорення науково-технічного прогресу, інформаційна
революція в сучасному динамічному світі вимагає нових підходів
до навчання й виховання молодого покоління. Традиційні
педагогічні підходи до організації навчально-виховного процесу
все частіше не задовольняють потреб школярів в ефективному,
інтенсивному пізнанні навколишнього світу, у формуванні в
результаті такого пізнання цілісної наукової картини світу.
Існуюча сьогодні система навчання й виховання не завжди здатна
створити відповідні умови для всебічного розвитку особистості
учня. Потрібні нові підходи, що сприятимуть швидкому та
ефективному засвоєнню наукових знань молодшими школярами.
Запровадження технологій навчання й виховання, що
ґрунтуються на нових методологічних засадах, сучасних
дидактичних принципах та психолого-педагогічних теоріях,
здатне допомогти у вирішенні окреслених питань. У сучасній
школі дедалі важливішого значення набуває інформатизація
освіти, підготовка підростаючого покоління до життя в
суспільстві, де інформація швидко змінюється й оновлюється.
Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми. Значний інтерес у
межах дослідження становлять праці таких учених, як
В. Волинський, К. Волков, А. Гуржій, Ю. Жук, Г. Іванчук,
І. Радіонова,
О. Лещинський,
О. Літвінов,
Н. Пацевко,
С. Шумаєва тощо.
© Піц Ірина , 2014
*Подано в авторській редакції
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Незважаючи на підвищений інтерес до використання ІКТ у
навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи в останні
роки, аналіз сучасної педагогічної літератури засвідчив, що
організація системи навчання на уроках української мови та
літературного читання засобами ІКТ у школі І ступеня ще не
достатньо вивчена.
Метою статті є аналіз педагогічних програмних засобів з
української мови та літературного читання та розкриття
особливостей їх використання у навчальному процесі початкової
школи.
Виклад основного змісту дослідження. Оволодіння
комп’ютерними технологіями в школі – один із компонентів
медіаосвіти. Останнім часом говорять про важливість інтеграції
медіаосвіти в гуманітарні та природничо-наукові дисципліни, в
тому числі і в початковій школі.
Зокрема в Державному стандарті початкової загальної
освіти визначені такі завдання, як формування у молодших
школярів уміння знаходити, передавати, обробляти та сприймати
подану інформацію, використовуючи різний технічний
інструментарій, виділяти з повідомлення головну думку і т.д. [3].
Велике значення також має індивідуальна і самостійна робота
дітей у навчальному процесі, формування умінь щодо планування
своєї роботи, виділення проблеми, прогнозування результатів
майбутньої діяльності, спостереження, порівняння, виділення
головного й другорядного, узагальнення висновки, представлення
результатів своєї роботи, адекватного оцінювання своєї праці та
праці своїх товаришів.
Успішне оволодіння дітьми комп’ютерними засобами, що
веде до створення особистої мультимедійної продукції, дозволяє
максимально наблизитись до реалізації вище перелічених
завдань.
Сучасна освіта неможлива без сучасних засобів навчання.
Особливе місце серед них відводиться педагогічним програмним
засобам.
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Педагогічні програмні засоби (комп’ютерні програми для
навчання) використовуються для реалізації завдань навчального
процесу. А. М. Гуржій, Ю. О. Жук та В. П. Волинський
пропонують розділити всі педагогічні програмні засоби на кілька
типів:
1. Програми, які включають систему вправ, що дає
можливість вчителеві роботи у режимі діалогу, здійснювати
контроль і аналіз відповідей, автоматизувати ведення статистики
навчального процесу тощо. Такі програми максимально
автономні і забезпечують автоматизацію виконання значної
кількості функцій учителя. Як правило, у подібних програмах
розробниками закладений свій сценарій, своя логіка побудови
навчального процесу.
2. Програми, що являють собою оболонки для розробки
сценаріїв навчального процесу. Ці програми містять окремі
елементи навчальних матеріалів, системи тренувальних вправ,
різного виду унаочнення, завдання для перевірки знань тощо.
Учитель при плануванні уроку з набору навчальних “блоків”
складає сценарій майбутнього заняття.
3. Програми, основу яких складає ефективне використання
основних властивостей комп’ютерної техніки: обчислювальних,
комбінаторних, графічних і моделюючих [1].
Серед навчальних систем виділяють такі типи: тренувальні;
когнітивні; проблемного навчання; імітаційні і моделюючі;
ігрові; довідниково-інформаційні тощо.
В реєстрі комп’ютерних програм, рекомендованих
Міністерством освіти і науки України до використання у
загальноосвітніх навчальних закладах, станом на середину 2006
року із 70 програм тільки 2 – для початкової школи і ті для
вивчення іспанської та французької мови, які вивчає менше 5%
учнів 2 класу в Україні [4]. За рік останній розроблено цілий
комплекс програм підтримки вивчення, мови, математики,
природознавства та інших предметів з початкової школи. Їх зміст,
зокрема тих, що використовуються на уроках української мови та
читання, описано нижче.
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Враховуючи, що у початковій школі відбувається зміна
провідного виду діяльності дитини з ігрової на навчальну, що
супроводжується певними психологічними кризами, необхідно
максимально
використати
можливості
застосування
комп’ютерних технологій при організації навчальної діяльності
молодших школярів. Разом з тим, професійно розроблених
педагогічних програмних засобів для україномовних шкіл ще до
недавнього часу не було.
Однак в останні роки цілий ряд творчих колективів
підготували цілі добірки навчальних та ігрових програм для дітей
молодшого шкільного віку. Наприклад, добірка програм торгової
марки Сорока Білобока ™. Як заявляють розробники [2], їх мета
– “створення та розповсюдження україномовного програмного
забезпечення… Тобто програм, у яких меню, тексти, розмова в
ведеться українською мовою”. Розробники названої добірки
навчальних і розвивальних програм керувались основним
принципом навчання молодших школярів: навчання, поєднане з
грою.
Основними напрямками розробки педагогічних програмних
засобів з української мови та літературного читання є створення
навчальних ігор для вивчення абетки, відео і аудіо або
оцифрованих друкованих хрестоматій дитячих творів, програм
для вивчення правопису.
Такими програмними засобами є:
- “Українська абетка” (рис. 1) –
це навчальна гра для дітей віком 5-7
років,
яка
допомагає
дитині
ознайомитися і вивчити слова, віршики
та скоромовки до кожної букви
Рис. 1. Написання літери
української абетки; сприяє збільшенню
А
словникового запасу, а також розширює кругозір дитини;
допомагає сформувати навички правильного написання великих
і малих літер;
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- “Бджілка Жу-Жу. Чарівна
абетка” (рис. 2) – навчальна гра на
основі казки, спрямована на вивчення
букв української абетки, збагачення
та активізацію словника молодших
школярів;
Рис. 2. Обкладинка диску
«Бджілка Жу-Жу. Чарівна
- “Букварик Котигорошка’» –
навчальна гра для молодших школярів, які тільки почали
вивчати буквар. Гра проходить з допитливим Котигорошком та
тітонькою Совою у чарівному лісі. У ігровій формі дитина
вчиться розрізняти голосні та приголосні звуки, утворювати і
читати склади, слова, прості речення;
- “Дитячий тренажер грамотності” – це цікава
навчальна гра для школярів початкових класів, спрямована на
підвищення рівня знань дитини з української граматики;
- “Аліса вивчає українську мову” – пізнавальна, зручна в
користуванні комп`ютерна програма із яскравими малюнками,
цікавими текстами, яка спрямована на підвищення рівня знань з
української мови. Комп’ютерна програма призначена для
закріплення знань, набутих на уроках з таких тем: текст; слова
ввічливості; алфавіт; частини мови; перенос слів з рядка в рядок
тощо;
- “Грамотійка допомагає звірятам” – цікава та
захоплююча гра з граматики складена відповідно до програми з
української мови для 2 класу. Завдання охоплюють такі теми:
“Велика буква”, “Слово”, “Правопис слів з подовженими
приголосними, з апострофом, буквосполученнями йо, ьо, дж,
дз”, “Слова з буквами я, ю, є, ї, ь”, “Правопис слів з
прийменниками”, “Дзвінкі і глухі приголосні”. Гра допомагає
учням закріпити вивчений на уроках матеріал, збагачує
активний словниковий запас, сприяє формуванню інтересу до
вивчення української мови;
- “Пізнайко. Абетка”, “Пізнайко. Читання” – веселе
навчання з Пізнайком, якого чекають цікаві пригоди, де він
вивчить букви і познайомиться зі словами;
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- “Мої улюблені вірші” – книга нового формату. Це відеокнига на DVD, де зібрано та озвучено популярні вірші
українських поетів. Новизна полягає в анімаціях до віршів, що
допомагає краще зрозуміти їх зміст.
За відзивами учителів початкових класів більша частина
розвиваючих
електронних
навчальних
матеріалів
використовується в позаурочний час. Причинами цього є:
 специфіка структури й інтерфейсу більшості електронних
ресурсів, що збільшує затрати часу на їх підготовку до
використання під час уроку;
 неможливість здійснювати довільний доступ до
необхідного навчального матеріалу;
 методичні проблеми у виборі прийомів і форм роботи
молодших школярів з електронними навчальними
посібниками тощо.
Перш ніж використовувати педагогічні програмні засоби на
уроках української мови та літературного читання у початковій
школі, необхідно визначити, з якою метою засоби інформатизації
залучатимуться до навчального процесу. Це впливає на
визначення загальних дидактичних та специфічно методичних
задач, які можна успішно вирішувати на році за допомогою
електронних навчальних посібників [4].
Такими завданнями на уроках української мови та
літературного читання у початковій школі можуть бути:
розширення кола джерел навчальної інформації; розвиток
пізнавальних інтересів молодших школярів; збільшення числа
каналів сприйняття навчальної інформації тощо.
Найбільше реалізація цих завдань можлива за допомогою
використання мультимедійної апаратури та екрана. Демонстрація
яскравих слайдів, відео фрагментів чи анімацій – дійсно
ефективні прийоми. Найбільш розповсюджена форма організації
діяльності учнів в даному випадку – фронтальна робота з класом,
а серед прийомів учителя – бесіда. Проте існують і певні
проблеми, пов’язані з використанням такого підходу, а саме:
зловживання наочністю, зниження уваги до навчального
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матеріалу у дітей з переважним кінестетичним сприйняттям
інформації. Попередженням цього є дотримання рекомендацій
щодо часового режиму використання мультимедії та надання
бесіді більш розвивального характеру, тобто використання у
процесі бесіди проблемних ситуацій.
Також
електронні
навчальні
посібники
можуть
використовуватись на уроках української мови та літературного
читання з метою урізноманітнення видів навчальної діяльності,
розвитку загальнонавчальних умінь та навичок, індивідуалізації
навчання тощо.
Форми організації навчальної діяльності молодших
школярів, що забезпечують реалізацію даних завдань, більш
різноманітні – це фронтальна і групова робота, індивідуальне
виконання навчальних завдань, робота в парах. Серед можливих
прийомів варто виділити ті, які спрямовані на активізацію
навчальної діяльності, а саме: індивідуальна робота з
електронним навчальним матеріалом, спрямована на розвиток
навичок самоконтролю, дослідницьких умінь тощо; робота в
парах з метою консультативної допомоги, розвитку навичок
спільної навчальної діяльності, взаємодопомоги, відповідальності
за результати роботи і т.д.; використання електронних ресурсів як
джерела навчальної інформації під час роботи у групах та
індивідуально; використання сучасних інформаційних технологій
для оформлення та представлення результатів індивідуальної та
групової проектної діяльності; “робота з оператором”, метою якої
є розвиток слухового та візуального сприйняття інформації,
організаційних умінь тощо [5].
Проте з використанням вище перерахованих прийомів теж
виникають і деякі проблеми, а саме: різна швидкість виконання
завдань молодшими школярами утруднює організацію інших
видів діяльності; неймовірна результативність названих прийомів
роботи провокує учителів на перевищення санітарно-гігієнічних
норм часу перебування учнів за комп’ютером. Для вирішення цих
проблем використовується інтеграція використання електронних
навчальних програм з традиційними засобами навчання,
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рекомендується обов’язковий контроль зі сторони учителя і, що
найголовніше, усвідомлення і дотримання учнями необхідних
обмежень в роботі з електронними ресурсами.
Сучасна
школа
оснащена
достатнім
арсеналом
комп’ютерних можливостей для залучення дитини до
використання навчальних програм, інтерактивних навчальних
ігор, створення тестів і т.д. Сьогодні практично жоден урок у
початковій школі не обходиться без презентацій. Безумовно все
це позитивно впливає на розвиток учнів початкової школи:
розширюється їх кругозір, зростає ерудованість, діти одержують
нові знання про природу і суспільство, вчаться орієнтуватися в
потоці інформації тощо.
Для того, щоб комп’ютер не став безкорисною іграшкою у
руках молодших школярів, а його використання сприяло
розвитку учнів, розглянемо низку вимог до комп’ютерних
навчальних програм, які сприяли б підвищенню ефективності
такої роботи, а саме:
 необхідна чітка систематична організація роботи на
комп’ютерах;
 завдання, які виконують учні на комп’ютері повинні
включати найбільш важливі ключові аспекти тем і
спонукати школярів аналізу явищ, проведення аналогій,
розподілу фактів, їх характеристики і т.д.;
 під час вибору навчального матеріалу необхідно
дотримання
основних
дидактичних
принципів
(систематичності й послідовності, доступності та
науковості тощо);
 керівництво комп’ютером повинно бути досить простим
для дітей і не відволікати їх від виконання завдання [5; 6].
Висновки. Сучасний учитель повинен уміло поєднувати на
уроках використання можливостей комп’ютера з методом
проблемного викладу матеріалу, пошуковими, практичними
методами навчання, оскільки саме ці методи сприяють розвитку
таких мислительних операцій, як аналіз, синтез, класифікація,
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аналогія, порівняння, узагальнення, абстракція, конкретизація,
систематизація тощо.
_______________________
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПОНЕНТІВ МЕТОДИЧНОЇ
КУЛЬТУРИ
ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ*
НАТАЛЯ НІКУЛА
Інтегрованим показником ефективності роботи вчителя є
його методична культура яка проявляється як вища форма
активності і творчої самостійності, як стимул та умова
вдосконалення навчального процесу, як передумова для
виникнення нових методичних ідей та шляхів їх вирішення.
Методична культура вчителя виступає як суб’єктний аспект його
професійної діяльності, як здатність інтерпретувати узагальнений
методичний досвід і використовувати його у своїй діяльності.
У нашому розумінні методичну культуру вчителя
початкових класів можна характеризувати як інтегративну якість
особистості вчителя, представлену сукупністю мотивів,
цінностей, компетенцій та оптимальним поєднанням володіння
традиційними
та
інноваційними
технологіями
в
багатопредметному середовищі початкової школи, застосовуваними на основі рефлексивних дій, що забезпечують високий
рівень якості професійно-новаторської діяльності педагога.
Мета роботи – визначити структурні компоненти
методичної
культури
вчителя
початкових
класів
та
охарактеризувати їх.
Виклад основного матеріалу. Методичну культуру вчителя
структурно можна представити як поєднання наступних
компонентів: мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційнодіяльнісного, творчого та рефлексивного [2, с. 60].
Необхідно відзначити, що в рамках методичної культури
можна виділити певні професійні компетенції, що характеризують кожен з перерахованих компонентів.
© Нікула Наталя , 2014
*Подано в авторській редакції
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У тлумачному словнику української мови визначення
“компетенції” визначено як “коло питань, в яких хто-небудь
добре обізнаний”. Формуванню різних компетенцій вчителя
присвячені роботи наступних дослідників: А. В. Хуторського:
ціннісно-смислові, загальнокультурні, комунікативні, інформаційні компетенції; А. М. Мітяєвої – навчально-дослідна компетенція. У роботі С. І. Абакумової компетентність представляється
як “актуальна, сформована, особистісна якість яка ґрунтується на
знаннях, інтелектуально та особистісно-обумовлена соціальнопрофесійна характеристика людини, його особистісна якість”.
Отже, компетентність, будучи сукупністю якостей особистості,
передбачає володіння необхідним комплексомкомпетенцій.
Професійна компетентність розглядається як рівень професійної
освіти, досвід та індивідуальні здібності людини, мотивоване
прагнення до безперервної самоосвіти та самовдосконалення,
творче і відповідальне ставлення до справи.
Для нашого дослідження вагомою є думка Н. В. Колпакової
яка розглядає структуру професійної компетентності вчителя
початкових класів на основі ієрархії компетентностей: ключової,
базової та спеціальної [5].
1. Ключова компетентність необхідна для будь якої
професійної діяльності, міждисциплінарна, багатофункціональна
вона проявляється в здатності знаходити інформацію, вирішувати
загальнопрофесійні завдання – методологічна компетентність.
2. Базова компетентність відображає специфіку певної
професійної діяльності, проявляється в здатності використовувати інформацію та технології для навчання школяра з
урахуванням вікових, індивідуальних особливостей і вимог
соціального замовлення щодо освіти – психолого-педагогічна
компетентність [6, с. 56–61]
3. Спеціальна компетентність відображає специфіку
предметної та методичної сфери професійної діяльності, проявляється у здатності навчати дітей використовуючи інформаційні
технології, на основі самостійності і мотивації учнів – особистопредметна компетентність.
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Очевидним є взаємозв’язок трьох видів компетентностей:
спеціальні компетентності, реалізуючи у професійній діяльності
систему базових та ключових, на них же і ґрунтуються.
Виділений
нами
мотиваційний
(А. Н.
Леонтьєв,
С. Л. Рубінштейн) і ціннісний компоненти (В. А. Сластьонін,
Е. Н. Шиянов та ін.) виступають як системоутворюючі у підготовці вчителя, і виражають усвідомлене спонукання до оволодіння і розвитку методичного аспекту педагогічної діяльності.
Якість виконання педагогічної діяльності та її результати
залежать від рівня розвитку потреб вчителів початкових класів, їх
мотивації, які, в свою чергу, впливають на активність особистості
і визначають вибір засобів, прийомів і методів досягнення
освітніх цілей.
У процесі професійної підготовки вчителя, основним
завданням є навчити майбутнього педагога правильному вибору
цілей, змісту, методів, організаційних форм навчання, важливо
розвивати мотиви і потреби в отриманні знань, з інноваційною,
творчою інтерпретацією, що власне і формується в процесі
формування методичної культури. У ситуації, коли вибудувана
система дидактичних засобів навчання не орієнтована на
мотивацію, на глибинне розуміння та освоєння професіонально
значимих компетенцій, не забезпечується розвиток інноваційного
мислення, готовності до творчого вирішення педагогічних
завдань. Стимулювання та розвиток мотиваційно-ціннісної сфери
вчителів початкових класів виступає як фактор, динамічного
розвитку методичної культури вчителя.
Мотиваційна
сфера
вчителя
початкових
класів
характеризується наявністю специфічної системи регульованих
мотивів, ієрархічно організованою, з виділенням домінуючих і
підлеглих мотивів. Найбільш значимими є пізнавальні,
особистісні мотиви і мотиви професійно-творчих досягнень.
Потреба в самореалізації, самоствердженні, любов до своєї
справи, прагнення до суспільного визнання є потужною
мотивацією будь-якої діяльності.
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Наступним компонентом нами визначено когнітивний
компонент (від лат. – сognhitio – знання, пізнання). Відповідно
до когнітивної теорії особистості (Дж. Келлі), кожна людина має
різний зміст і пізнавальну систему через призму якої вона оцінює
зовнішній світ, інших людей і себе. Інформованість, кількість і
якість знань являє собою систему компетенцій і визначає
поведінку людини.
Когнітивний компонент визначає ступінь теоретичної
готовності майбутнього вчителя, і виступає як синтез
професійно-методичних компетенцій відповідних ієрархічній
системі напрямків: 1) методологічний напрям, 2) психологопедагогічний; 3) предметний напрямок.
Когнітивні особливості засвоєння знань методологічного
спрямування виражаються в отриманні інформації, яка
закладається в наукову картину світу, парадигму, систему понять,
з якої згодом витягується власна додаткова інформація.
Методологічна спрямованість когнітивного компонента
методичної культури виражається в здатності володіти засобами
оцінки ситуації, освітнього середовища і проектування
необхідних інновацій; вміти виділяти і аналізувати психологопедагогічні чинники і умови, що перешкоджають інноваціям,
створювати сприятливий для їх впровадження соціальнопсихологічний клімат; володіти методологією побудови освітніх
технологій, що забезпечують адекватне співвідношення змісту,
засобів, методів і організаційних форм навчання; володіти
сучасними методами діагностики рівня розвитку пізнавальної,
емоційно-вольової та особистісної сфер учня, а також оцінювати
новоутворення в цих сферах, що виникають у процесі навчання і
виховання; знати особливості роботи з психолого-педагогічного
супроводу навчального процесу в початковій школі. Сюди
входять знання і вміння організації цілепокладання, планування,
аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності.
Учитель опановує креативними навичками продуктивної
діяльності: добуванням знань безпосередньо з реальності,
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володінням прийомами дій в нестандартних ситуаціях,
евристичними методами вирішення педагогічних проблем.
Розвиток особистості як певної когнітивної парадигми
формується на базі існуючих культурних освітніх парадигм, при
якій світогляд і поведінка визначається характером сприйняття,
розуміння і засвоєнням отриманої професійно-педагогічної
інформації.
Опора на когнітивне розуміння початкової освіти дозволить
реалізувати концепцію особистості яка самоорганізовано побудує
навчальний процес з урахуванням формування якостей особистості молодших школярів, що дозволить самостійно “відкривати”
для себе нові знання, таким чином “привласнюючи” їх.
Третій компонент методичної культури – операційнодіяльнісний. Компетенції, що входять до складу даного
компонента методичної культури, в нашому дослідженні
припускають освоєння сучасних, насамперед активних форм та
методів навчання з використанням новітніх технічних засобів.
Компетенції, забезпечують практичне оволодіння прийомами
проблемного навчання; навчальними, діловими та організаційнодіяльнісними іграми; тренінгами окремих навичок, умінь і
здібностей; дискусійними методами; методами проектів та
кейсів; систематичний моніторинг ходу навчальної діяльності
молодших школярів та ін. Володіння інформаційними
компетенціями є необхідною умовою для реалізації операційнодіяльнісного компонента і припускає, що за допомогою реальних
об’єктів (телевізор, магнітофон, телефон, факс, комп’ютер,
принтер, модем, копір) та інформаційних технологій (аудіо,
відеозапис, електронна пошта, інтернет), формуються вміння
самостійно шукати, аналізувати і відбирати необхідну
інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати і
передавати її. Дані компетенції забезпечують навички діяльності
учня по відношенню до інформації, що міститься в навчальних
предметах і освітніх сферах, а також в навколишньому світі.
Що стосується творчого компоненту методичної культури
вчителя початкових класів, то він, перш за все, проявляється в
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педагогічній творчості, яка являє собою важливу складову
педагогічної діяльності. Вона дозволяє творити нові матеріальні і
духовні цінності на основі розкриття і вирішення протиріч
засобом діагностичного аналізу, новітніх педагогічних знахідок,
здогадок, відкриттів, педагогічного новаторства, яке дозволяє
оптимізувати систему навчання. Педагогічна творчість дозволяє
“спрогнозувати розвиток різних педагогічних ситуацій, а також
сконструювати і реалізувати нову систему педагогічного
процессу” [7, с. 10 ]. Педагогічна творчість є базовою складовою
для формування індивідуально-творчого стилю, який реалізується в створенні власних смислів педагогічної діяльності вчителя
початкових класів.
Під індивідуально-творчим стилем професійної діяльності
розуміється сукупність індивідуально-особистісних параметрів,
своєрідна композиція педагогічних поглядів, почуттів, установок,
індивідуально-творчий підхід до вирішення педагогічних задач,
вибору і реалізації педагогічної технології.
Індивідуально-творча реалізація вчителя початкових класів
передбачає усвідомлення вчителем себе як конкретної творчої
індивідуальності, що діє на процес формування у молодшого
школяра навчальних компетенцій, морально-етичних якостей,
пізнавальних процесів, здібностей, а також визначення свого
професійно-особистісного спрямування, яке вимагає подальшого
вдосконалення і коригування з метою актуалізації пошуку нових
смислів педагогічної діяльності.
Індивідуально-творча компонента методичної культури в
нашому дослідженні представлена як потреба у творчому
самовираженні, в особистій самореалізації у вирішенні
педагогічних ситуацій навчального процесу. Даний компонент
методичної культури вчителя передбачає наявність компетенції
особистісного самовдосконалення, яка спрямована на освоєння
способів фізичного, духовного та інтелектуального саморозвитку,
емоційної саморегуляції та самопідтримки.
Аналізуючи
сутність
рефлексивного
компоненту
методичної культури вчителя початкових класів варто згадати
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слова А. Н. Ходусова, який підкреслює, що “тільки людина, що
володіє культурою, здатна осмислити свої дії, поведінку,
критично оцінити їх, побудувати ієрархію цілей і засобів їх
досягнення. І свідомо втілювати їх ужиття. Тільки людина
культурна здатна до рефлексії”.
Під рефлексією розуміють процес самопізнання і
самоаналізу своєї діяльності. Інтенсивність процесу саморозвитку
особистості та її якісні особливості багато в чому залежать від
уміння людини правильно оцінити свої потреби, інтереси в тій чи
іншій ситуації, свої можливості.
Рефлексія спонукає самостійно творити, експериментувати,
прогнозувати шлях саморозвитку, дозволяє особистості
регулювати власну активність, керувати пізнавальною і
практичною діяльністю.
Рефлексивний
компонент
методичної
культури
представлений розумінням рефлексії, як процесу осмислення
вчителем основ своєї діяльності, в ході якого здійснюється оцінка
та переоцінка своїх власних здібностей, планування і
коректування дій, формування культурних установок.
До рефлексивного компоненту методичної культури
відносяться наступні компетенції:
 вміння бачити в педагогічній ситуації проблему і
оформити її у вигляді педагогічнихзадач;
 при постановці педагогічного завдання орієнтуватися на
учня як на активнорозвиваючого суб’єкта навчальнопізнавальної діяльності, що має власні мотиви і цілі;
 здатність зробити предметом аналізу кожний свій
педагогічний крок;
 конкретизувати і структурувати проблему;
 розсунути горизонти практики і побачити нові проблеми,
які витікають з попереднього досвіду;
 знайти шляхи вирішення завдання;
 тактично мислити, тобто конкретизувати педагогічні
завдання в поетапні та оперативні, приймати оптимальне
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рішення в умовах невизначеності, гнучко перебудовуватися в разі зміни ситуації;
 “гіпотетичність” мислення, тобто мислити припущеннями, гіпотезами, версіями;
 вміння в ситуації дефіциту часу приймати гідне рішення
для виходу з важких педагогічних ситуацій;
 аналізувати педагогічну ситуацію в динаміці її розвитку,
бачити близькі та віддалені результати;
 залучати різноманітні теорії для осмислення власного
досвіду;
 аналізувати й акумулювати у своєму досвіді кращі зразки
педагогічної практики;
 комбінувати елементи теорії і практики, щоб отримати
ціле, що володіє новизною знання;
 об’єктивно і неупереджено оцінювати педагогічні факти і
явища;
 вміння доказово, аргументовано, ясно і дохідливо
викладати свою точку зору [2, с. 70].
Висновок. Представлене розуміння методичної культури
вчителя початкових класів засноване на тому, що сучасне
суспільство гостро несе потребу в глибоко компетентних
вчителях, здатних проявляти високу адаптивність і готових до
вирішення нових завдань і адекватному сприйняттю прогресивних нововведень, зацікавлених у підвищенні ефективності
діяльності, плануючих майбутнє і готових брати на себе
відповідальність. Рівень професіоналізму вчителя початкових
класів у сучасних умовах визначається загальною, професійною
та педагогічною культурою, знаннями методики і технології, а
також рівнем сформованості методичної культури, як компонента
професійної майстерності, щовиражається в оптимальній організації педагогічного процесу в школі та досягнення високоякісного навчання, розвитку та виховання молодшого школяра.
____________________
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СОЦІАЛЬНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ
ПОТРЕБАМИ ЗАСОБАМИ АРТ-ТЕРАПІЇ*
НАТАЛІЯ КУБ’ЯК
Кількість людей з обмеженими можливостями, а також дітей
з особливими потребами на сьогодні зростає, саме тому вони
потребують уваги як держави, так суспільства в цілому. Виникає
необхідність в створенні спеціальних установ для інвалідів, а
також у проведенні ефективної соціальної реабілітації, з метою
нормального розвитку і соціалізації таких дітей
Безліч підходів до теоретичного осмислення цієї проблеми
існує в сучасній науці. Так питаннями реабілітації інвалідів
займалися такі учені як Н. Ф. Дементьєва, А. А. Модестов,
Е. І. Холостова, Е. В. Устинова, А. Я. Соболєв, Е. Ю. Шаталова і
багато інших. Окремі питання реабілітації дітей засобами арттерапії піднімаються у працях Г. Л. Анцупової, В. Г Бочарової,
І. В. Вачкова, В. П. Єрохіна, Т. А. Єлісєєвої та інших авторів.
Однак в українській науково-педагогічній літературі проблема
використання арт-терапії як засобу соціальної реабілітації дітей з
особливими потребами ще не достатньо висвітлена.
Метою даної статті є розгляд можливостей арт-терапії у
процесі соціальної реабілітації з дітей з особливими потребами.
Соціальна реабілітація інвалідів отримала останніми роками
широке визнання як ефективна допомога дітям-інвалідам в
підготовці до життя в умовах суперечливого сучасного світу. На
початкових вікових етапах на сприйняття соціальних дій
негативно впливає первинне відхилення, а надалі, якщо не
проводиться його корекція, провідну роль починають грати
вторинні відхилення, які перешкоджають соціальній адаптації
дитини, породжуючи соціальну занедбаність, розлади емоційновольової сфери, особистісні порушення. Щоб не допустити
© Куб’як Наталія , 2014
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такого розвитку подій, дитину, що має те або інше відхилення,
необхідно своєчасно включити в соціально-реабілітаційний
процес, оскільки вторинні порушення вимагають на медичного
втручання, а відповідних соціальних дій.
Одним з найбільш ефективних засобів соціальної
реабілітації є арт-терапія, оскільки в самій природі мистецтва
лежать психотерапевтичні і розвиваючі можливості [1].
Мистецтво завжди було нерозривно пов’язане з життям людини,
тому виникнення такого методу як арт-терапія є закономірним.
Арт-терапія успішно використовується для соціальної адаптації
інвалідів до життя в суспільстві, надаючи їм нові можливості для
спілкування.
Фахівці, які працюють у цій галузі, не схильні вважати, що
ті форми образотворчої діяльності дитини, які вони
використовують, мають відношення до її “лікування”. Вони
частіше користуються термінами “емоційне виховання”,
“емоційна освіта”, “соціокультурний розвиток”, які точніше
відображають суть їхньої роботи з дітьми з обмеженими
можливостями здоров'я. Ці фахівці схильні називати себе “артпедагогами”, а індивідуальні або групові зайняття, які вони
проводять з дітьми, – уроками або групами “Художнього
самовираження”, які виконують і психотерапевтичну функцію,
допомагаючи дитині впоратися зі своїми психологічними
проблемами, відновити емоційну рівновагу або усунути наявні у
неї порушення поведінки, соціалізації, комунікації. [1, с. 165].
На сьогодні форми арт-терапевтичної роботи з дітьми дуже
різноманітні. У деяких випадках ця робота має явно “клінічний”
характер (як, наприклад, у разі розумової відсталості, аутизму,
грубих емоційних і поведінкових порушень у дитини), в інших
випадках арт-терапевтична робота має швидше реабілітаційний
характер, оскільки сприяє соціально-педагогічній і соціокультурній реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я
[6]. При всьому різноманітті форм арт-терапевтичної роботи і
значних відмінностях між окремими групами дітей, варто
відзначити деякі особливості, які необхідно враховувати. Одна з
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них полягає в тому, що діти у більшості випадків відчувають
труднощі у вербалізації своїх проблем і переживань. Невербальна
експресія, у тому числі образотворча, для них більш природна.
Слід брати до уваги і те, що діти більш спонтанні і менш здатні
до рефлексії своїх почуттів і вчинків. Їх переживання “звучать” в
зображеннях більше безпосередньо, не пройшовши “цензури”
свідомості. Тому переживання, зафіксовані в образотворчій
продукції, легкодоступні для сприйняття і аналізу.
Основна мета арт-терапії полягає в гармонізації розвитку
особистості через розвиток здатності до самовираження і
самопізнання.
З
погляду
представників
психоаналізу
найважливішою технікою арт-терапевтичної дії є техніка
активної уяви, спрямована на те, щоб зіштовхнути лицем до лиця
свідоме і несвідоме і приміряти їх між собою за допомогою
афективної взаємодії. На думку представників гуманістичного
напряму, корекційні можливості арт-терапії пов’язані з наданням
дитині необмежених можливостей для самовираження і
самореалізації в творчості, в утвердженні і пізнанні власного “Я”
Арт-терапія в освіті − це
системна інновація, яка
характеризується : 1) комплексом теоретичних і практичних ідей,
нових технологій; 2) різноманіттям зв’язків з соціальними,
психологічними і педагогічними явищами; 3) відносною
самостійністю(відособленістю) від інших складових педагогічної
дійсності(процесів навчання, управління та ін.); 4) здатністю до
інтеграції, трансформації [5]. Арт-терапія є ефективною при
роботі з різними віковими групами. Дітям, підліткам і дорослим
метод дозволяє позбутися негативних емоцій, вчить
розслаблятися, приймати важливі рішення, сприяє підвищенню
самооцінки, розвиває мислення і пам’ять. До занять можна
приступати у будь-який час, адже спеціальної підготовку для
пацієнтів не потрібно. Метод застосовується як в індивідуальній,
так і в груповій реабілітаційній роботі. Групові зайняття
допомагають розвивати соціальні навички, при цьому варто
застосовувати й інші методи навчання і виховання. І доросла
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людина і дитина в процесі арт-терапії набувають цінного досвіду
позитивних змін.
Арт-терапія дозволяє отримати багато позитивних
результатів, але особливої уваги заслуговують те, що
застосування методів арт-терапії створює позитивний емоційний
настрій; полегшує процес комунікації з однолітками, педагогами,
дорослими, а спільна участь в художній діяльності сприяє
створенню стосунків взаємного прийняття, емпатії; дозволяє
звернутися до тих реальних проблем або фантазій, які з різних
причин важко обговорювати вербально; дає можливість на
символічному рівні експериментувати з різноманітними почуттями, досліджувати і виражати їх в соціально прийнятній формі.
На думку К. Рудестама робота над малюнками, картинами,
скульптурами – безпечний спосіб розрядки руйнівних і саморуйнівних тенденцій, адже арт-терапія дозволяє проробляти думки і
емоції, які людина звикла пригнічувати [2, с. 65]. Арттерапевтичні заняття розвивають почуття внутрішнього
контролю, створюють умови для експериментування з
кінестетичними і зоровими відчуттями, стимулюють розвиток
сенсомоторних умінь і, в цілому, функціонування правої півкулі
головного мозку, що відповідає за інтуїцію і орієнтацію в
просторі.
Крім того арт-терапевтичні методи сприяють творчому
самовираженню, розвитку уяви, естетичного досвіду, практичних
навичок зображувальної діяльності, художніх здібностей в
цілому, підвищують адаптаційні здібності людини, знижують
втому, покращують емоційні стани.
Арт-терапія ефективна в корекції різних відхилень і
порушень особистісного розвитку, завдяки використанню
здорового потенціал особистості, внутрішніх механізмів
саморегуляції та зцілення.
У процесі арт-терапії можливо вибудовувати стосунки з
дитиною на основі любові і взаємної прихильності, і таким чином
компенсувати їх можливу відсутність в соціальному середовищі
[8].
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Застосування різних видів арт-терапїї сприяє реалізації
основних завдань соціальної реабілітації, а саме: спонуканню
дітей-інвалідів до активності, вихованню у них почуття власної
гідності, формуванню здатності до вибору життєвої позиції,
Для прикладу, ізотерапия сприяє формуванню у дитини
життєвої позиції, оскільки в процесі зображувальної діяльності
дитині дається повна свобода вираження своїх почуттів і думок,
відновлюється емоційна рівновага, що є необхідним для
обдумування і ухвалення важливого рішення.
Застосування ігротерапїї дозволяє розвивати у дітей
соціальну активність, оскільки в ході гри їм самим треба
спілкуватися, домовлятися, діяти. Розвитку почуття власної
гідності, можливо, досягти через лялькотерапію або драматерапію. Адже названі різновиди мають на увазі ролі, у тому числі і
соціальні, відтворення яких дитиною допомагає зрозуміти, що
вона потрібна оточенню, суспільству в цілому, що вона його
частина.
Дефіцит спілкування, характерний для більшості дітей з
обмеженими можливостями здоров'я призводить до тяжких
наслідків в психічному розвитку дитини. При цьому діти
сприймають світ стосунків у вузькому діапазоні мінорних
настроїв: смутку, образи, ворожості і страху. Вони спотворено
бачать реальні стосунки між людьми [9, с. 34]. Якщо дитині
бракує любові, виникають так звані “психічні відхилення”,
труднощі характеру, дефекти особистості аж до психічних
захворювань. Дефіцит уваги призводить до агресивної і
асоціальної поведінки дитини як способу компенсації нестачі
визнання і любові з боку дорослих [7].
Безумовно, арт-терапія не є чудодійною силою, здатною
повністю вирішити поведінкові, емоційні, соціальні і соціокультурні проблеми. Водночас у арт-терапевтичному процесі
суб’єкт набуває досвіду позитивних індивідуально-особистісних
змін.
Арт-терапія у більшості своїй передбачає образотворчу
творчість і опору, в першу чергу, на візуальний канал
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комунікації, проте її зв'язки з іншими формами творчого
самовираження дуже значимі [4]. У арт-терапевтичній роботі
часто використовуються музика і спів, рух і танець, драма, поезія,
створення історій та інше. Арт-терапевт, психолог, педагог може
не володіти повною мірою навичками драматичного мистецтва
або музикотерапії, проте включення їх елементів в арттерапевтичний процес цілком допустиме.
Оскільки арт-терапія забезпечується дією засобами
мистецтва, її систематизація здійснюється за видах мистецтва:
зображувальна
терапія,
музикотерапія,
бібліотерапія,
танцювальна терапія, казкотерапія, лялькотерапія та інші.
Ізотерапія або зображувальна терапія − творчий акт, що
дозволяє дитині відчути і зрозуміти саму себе, виразити вільно
думки і почуття, звільнитися від конфліктів і сильних
переживань, розвинути емпатію, бути собою, вільно виражати
мрії і надії.
Музикотерапія є методом, що використовує музику як засіб
корекції (прослуховування музичних творів, індивідуальне і
групове виконання музичних композицій). Музикотерапія
активно використовується і в корекції емоційних відхилень,
страхів, рухових і мовних розладів, психосоматичних
захворювань, відхилень в поведінці, при комунікативних
труднощах та ін.
Бібліотерапія спеціальний корекційний вплив на дитину за
допомогою читання спеціально підібраної літератури з метою
нормалізації або оптимізації її психічного стану. Корекційна дія
читання проявляється в тому, що певні образи і пов'язані з ними
почуття, потяги, бажання, думки, засвоєні за допомогою книги
заповнюють нестачу власних образів і уявлень, замінюють
тривожні думки і почуття або направляють їх у нове русло [1,
с.29].
Казкотерапія – метод, що використовує казкову форму для
інтеграції особистості, розвитку творчих здібностей, розширення
свідомості, вдосконалення взаємодій з навколишнім світом.
Тексти казок викликають у дітей інтенсивний емоційний
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резонанс, що допомагає створити в складній емоційній
обстановці ефективну ситуацію спілкування [3].
Лялькотерапія як метод, що базується на процесах
ідентифікації дитини з улюбленим героєм мультфільму, казки і з
улюбленою іграшкою. Лялькотерапія широко використовується
для покращення соціальної адаптації, при корекційній роботі із
страхами, заїканням, порушеннями поведінки, а також для роботи
з дітьми, що мають емоційну травму [1].
Використання кожного різновиду арт-терапії дає змогу
вирішувати певні проблеми дітей-інвалідів.
Засобами ізотерапії можливо вирішувати психологічні
проблеми: відновлення емоційної рівноваги, усунення порушень
в поведінці, розвиток емпатії, сприяння вільному вираженню
думок, почуттів, мрій і надій, а також педагогічні, зокрема:
розвиток уваги, уяви.
Ігротерапія дає можливість вирішувати такі проблеми:
педагогічні: допомагає дитині гнучкіше мислити, учить приймати
самостійні рішення, отримання нових знань; соціальні: вести
діалог з оточенням; психологічні: зняття емоційного напруження,
корекція внутрішніх страхів, допомога в контролі агресії.
За допомогою музикотерапії вирішуються психологічні та
педагогічні проблеми. Вона допомагає здолати психологічний
захист дитини, заспокоїти, або навпаки, настроїти, активізувати,
зацікавити, встановити контакт між дитиною і дорослим,
використовується в корекція емоційних відхилень, страхів,
рухових і мовних розладів, психосоматичних захворювань,
відхилень в поведінці, а також сприяє розвитку комунікативних і
творчих можливостей дитини, дозволяє зацікавити зайняти її
захоплюючою справою.
Лялькотерапія дозволяє вирішувати такі психологічні
проблеми як: ліквідація хворобливих переживань, зміцнення
психічного здоров'я, зняття агресії; такі соціальні проблеми:
поліпшити соціальну адаптацію, вирішити конфлікти в умовах
колективної творчої діяльності, а також ряд педагогічних:
розвиток самосвідомості, творчих здібностей, уяви, мови.

126

Куб’як Наталія

За допомогою засобів казкотерапії також можливо
вирішувати певні проблеми дітей-інвалідів, зокрема педагогічні:
формується творче відношення до життя, розширення свідомості,
розвиток творчих здібностей; соціальні: казкотерапія допомагає
побачити різноманіття способів досягнення мети, розвиває
приховані здібності вирішувати життєві завдання, допомагає
орієнтуватися в навколишньому оточенні; психологічні:
з'являється упевненість у своїх силах, так само дитина
звільняється від негативних емоцій, усвідомлює свої сильні і
слабкі сторони, розвивається самооцінка і самоконтроль.
Бібліотерапія сприяє вирішенню психологічних проблем:
заповнення нестачі власних образів і уявлень, заміщення
тривожних думок і почуттів, нормалізація або оптимізація
психічного стану; педагогічних: освоєння нових знань, слів,
розвиток мови; соціальних: налагодження спілкування з іншими
людьми.
Отже, за допомогою терапії мистецтвом або арт-терапії,
основною метою якої є гармонізація розвитку особистості через
розвиток здатності самовираження і самопізнання можливо
здійснювати реабілітацію дітей з особливими потребами. Техніка
арт-терапії опирається на віру в творчі здібності кожної людини.
Зв'язок соціальної реабілітації і арт-терапії очевидний, оскільки їх
завдання співпадають: спонукання дітей-інвалідів до активності,
виховання почуття власної гідності, формування здатності до
вибору життєвої позиції. У подальших дослідженнях маємо на
меті дослідити особливості використання арт-терапевтичних
методик у процесі реабілітації різних категорій дітей-інвалідів.
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ПІДГОТОВКА ДО “ПРОБ” І ФАХОВИХ “УМІЛОСТЕЙ” –
ОСНОВА САМОВИХОВАННЯ ПЛАСТУНІВ*
ІРИНА ДІДУХ
Виховний процес у “Пласті” будувався за спеціальними
навчально-методичними
програмами,
які
забезпечували
комплексний цілеспрямований характер фізичного, моральнопсихологічного, інтелектуального саморозвитку.
Вишкіл (навчання, тренінг) у “Пласті” здійснювався у двох
головних напрямах: 1) підготовка до складання пластових “проб”
(іспитів); 2) набуття фахових “умілостей”. Пластову “пробу” не
слід розуміти лише як “іспит”, тобто “кінцевий акт контролю” за
певними критеріями. Пластова “проба” – це процес та
наполеглива праця з оволодіння комплексом вимог у вигляді
певних знань, умінь, навичок, що забезпечували набуття
моральних, розумових, фізичних якостей та наближали до
осягнення пластового ідеалу. Їх доповнювали пластові
“вмілості”, які давали практичні знання і вміння в певних сферах
людського життя та професійної діяльності.
Зміст і значення цих головних складників системи
пластового виховання постійно видозмінювалися, удосконалювалися та мали свої особливості в різних регіонах. Перші
пластові вимоги відповідали (дублювали) загальноскаутські, які
визначив і описав Р. Байден-Пауелл [1, с. 51–226]. Їх відразу
стали прилаштовувати до особливих умов і завдань розвитку
“Пласту”. Вимоги до пластових іспитів в осередках, керованих
І. Чмолою, П. Франком, О. Тисовським, укладалися згідно з
поглядами їхніх провідників, тому, відповідно, у першому
випадку ухил робився на військову, у другому – на фізичну, а в
третьому – на суто скаутську підготовку.
© Дідух Ірина, 2014
*Подано в авторській редакції

ПІДГОТОВКА ДО “ПРОБ” І ФАХОВИХ “УМІЛОСТЕЙ”…129
Постійно вдосконалювалася система пластових “проб”, яка
стала прикладом для наслідування на інших західноукраїнських
теренах, в еміграції, відтак й у сучасному “Пласті”. У загальних
рисах вона виглядає так. Після складання першого іспиту
(“проби”) надавався ступінь пластуна-учасника (учасниці); після
другого – пластуна-розвідника (розвідниці), третього – пластунаскоба (вірлиці). Ці “головні ступені пластового вироблення”
засвідчували рівень виконання відповідних пластових обов’язків,
вони не мали аналогів з якимись посадами, тим паче військовими
рангами, а відображали “рівень зрілості пластуна” та його місце в
ієрархії.
Удосконалювалися зміст і методика підготовки до самих
“проб”. Це найкраще ілюструє справа в’язання та практичного
використання пластових вузлів, яких нараховувалося близько
півтори десятки (“звичайний”, “мандрівничий”, “рибальський” і
т. ін.). Опанування основами картографії розпочиналося з
вивчення австрійських, польських, німецьких мап та
завершувалося умінням складати карти з “терену проживання”,
розробляти туристичні маршрути тощо. Обов’язкову для
вивчення азбуку Морзе скаутмайстер Т. Поліха пристосовував
для вимог пластування: запроваджена система шифрування за
допомогою цифр, літер, звуків, світла дозволяла швидко
передавати потрібну інформацію [2, с. 18–22]. Процес набуття
юнацтвом чергових ступенів відображає загальні якісні здобутки
фахового вишколу та перспективи розвитку “Пласту”. Здобуття
кожного чергового ступеня було рубіжною подією в житті
кожного пластуна, тому воно супроводжувалося урочистими
ритуалами, що стверджували визнання відповідних досягнень і
надихали до подальшої праці. Коли після складання першого
іспиту “прихильник” ставав “учасником”, на нього заводили
індивідуальну “Вписову картку” (свого роду “особову справу”),
яка за підписами батьків подавалася до курінної команди і
слугувала підставою для надання права носити однострій та
складати присягу. Акти присяги, що символізували набуття
статусу дійсного члена “Пласту”, завжди відбувалися в урочистій
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атмосфері – біля пам’ятників воякам, серед природи, подекуди в
приміщеннях українських установ. На них запрошували відомих
громадських діячів та пластунів з інших частин. “Заприсяжені”
пластуни подавали “Слово честі” – заяву із зазначенням мотивів
вступу до організації.
Вимоги
до
пластових
іспитів
продовжували
видозмінюватися, доки в 1937 р. організатор пластового руху в
Західній Україні С. Пап “скодифікував” їх в остаточній редакції.
Тоді ж завершили формування системи пластових іменувань.
Вступу до “Пласту” передувала підготовка, що стверджувала
готовність і здатність особи виконувати пластові обов’язки.
Пластун, котрий готувався до складання першої “проби”,
називався “новачок” (“новак”), до другої – “учасник”, а далі йшли
два почесних ступені – “скоб” і “скаутмайстер”.
Зміст і завдання виховної роботи у новацтві визначалися як
“підготовчий етап” до “дійсного пластування”. При підготовці до
складання пластових “проб” послідовно і творчо реалізовувався
принцип поєднання педагогічного керівництва з розвитком
самодіяльності та ініціативності вихованця. Співпраця між
впорядником та вихованцями будувалася на засадах
взаємоповаги та вимогливості з урахуванням вікових і
психологічних особливостей дітей і підлітків.
У “Пласті” послідовно реалізовувався принцип опори на
позитивні якості особистості. Акцентування на природних
здібностях та здобутках у вишкільній праці зміцнювало
самооцінку пластуна і його авторитет в очах товаришів. Так само
постійно інформувалося про здійснені пластуном “добрі справи”,
тоді як його погані вчинки не підлягали публічному оскарженню.
Усе це запускало в дію механізми стимулювання
(самостимулювання) внутрішньої активності, що дозволяло
найповніше розкрити природні здібності пластуна та спонукало
до постійної праці над собою задля реалізації власного
потенціалу.
Для опанування вимог до “проб” та розумового, психічного і
фізичного розвитку пластової молоді активно використовувалися
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ігри. Методом ігор розвивали зорову пам’ять і швидкість
мислення, розучували тексти та мелодії пластових і
національного гімнів та стрілецьких і народних пісень,
оволодівали основами картографії, вправлялися у подоланні
перешкод, формували витривалість, влучність, слух та інші
навики, потрібні у військовій справі тощо.
Метод гри мав універсальне значення для опанування всіма
премудростями пластування. Він активно використовувався для
засвоєння засад, устрою, історії “Пласту”, Пластового Закону,
системи відзначень, основ таборування; сприяв виробленню
важливих пластових умінь (спостережливості, стеження,
запам’ятовування тощо) та навичок з картографії, сигналізації,
шифрування, теренознавства, надання першої медичної
допомоги, конспірації і т. ін.
Ігри забезпечували формування ідейних і моральних рис
характеру, які відповідали пластовому ідеалу – точності,
правдивості, пильності, добропорядності, сумлінності, ощадності,
врівноваженості, оптимізму тощо. Урешті, вони виробляли
корисні фізичні якості, зорієнтовували на ведення здорового
способу життя, прищеплювали відразу до шкідливих звичок
тощо. Завдяки своїй рухливості, життєрадісності ігри
приваблювали усі вікові категорії пластунів, стаючи
невід’ємними елементами пластових зустрічей, з’їздів, таборів та
інших форм громадської і вишкільної роботи. Через ігри
найоптимальніше поєднували колективну й індивідуальну працю
юнаків, створювали атмосферу співпраці, доброзичливості,
готовності до взаємопідтримки.
Набуті внаслідок складання кожної чергової “проби”
інтелектуальні, психічні, фізичні якості особистості виходили за
межі виконання суто пластових обов’язків, розвивали її життєву
компетентність, сприяли навчанню в школі, ставали в нагоді в
подальшій професійній діяльності.
В основу підготовки і складання іспитів “умілостей” був
покладений метод навчання, що спрямовував на здобуття
практичних умінь і навиків із певних галузей суспільного життя
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та формував досвід поведінки, який забезпечував їх практичне
втілення. Після самопідготовки за спеціальними навчальнометодичними
матеріалами
розпочиналося
практичне
оволодівання відповідними уміннями і навичками. Пластуни, які
краще і швидше їх засвоювали, допомагали товаришам, що було
легше робити у спеціалізованих гуртках, де панував дух здорової
конкуренції та взаємопідтримки.
Найпопулярнішими серед “умілостей” були гігієна,
“сигналізація”, “переплетництво”, “провідництво”, плавання,
“пожарництво”, музика, “таборництво”, рільництво, прання,
шиття та ін. [3, с. 122].
Підготовку до складання “проб” та “вмілостей” як основних
та
обов’язкових
напрямів
вишколу
супроводжували,
доповнювали, поглиблювали інші форми пластового виховання.
Його невід’ємними складниками були “впоряд” і фізична
підготовка. “Впоряд” надавав постійним колективам та
тимчасовим зібрання пластунів внутрішньої сконсолідованості,
дисциплінованості, налаштовував і мобілізував на участь у
виховних заходах і громадських акціях.
У переліку пластових “фахів” певний час були такі
“вмілості”, як “польова служба” і “стрілецький вишкіл”. Зміст
першої полягав у вивченні вартової служби, правил маскування,
тактичних приймів ведення бою у наступі і відступі, ритті окопів
тощо. Опанування “вмілістю” зі стрілецького вишколу, зокрема,
передбачало знання правил користування зброєю та
особливостей її застосування у денний і нічний час. Елементи
ведення бою в ігровій формі демонструвалися під час пластових
зустрічей, мандрівок чи таборування [4, с. 102–103].
У “Пласті” активно проводилися “змаги” (змагання,
олімпіади, турніри) з різних видів спорту. У зв’язку із цим
відзначмо унікальні “Заповіді спортсмена-пластуна”, що
синтезували дух спортивного суперництва і лицарства.
Закликаючи “повністю віддатися” спорту, вони стверджували, що
спортсмен шукає не лише виграшу, а й загальної користі для
себе, тож він повинен бути скромним у разі перемоги та
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“погідним”, коли програє; зберігати “лицарськість” щодо
переможеного противника, з повагою сприймати будь-яке
рішення судді; допомагати іншим у фізичному самовихованні [5].
Ще однією популярною у “Пласті” формою змагань стали
“дружинові марші”, коли курінні команди, тримаючись разом,
долали різні перешкоди й несли із собою “поранених” товаришів.
Вони мали прихований воєнізований характер, плекали дух
взаємопідтримки і відповідальності [6].
У “Пласті” існувала власна складна система відзнак та
відзначень – нагород. Їх виховне значення полягало в тому, що
вони засвідчували вартість та заслуги носіїв перед організацією.
За змістом та інформативним навантаженням відзнаки поділяли
на окремі класи (роди) та свідчили про: пластовий ступінь;
складання “проб” та іспитів “умілостей”; фізичну вправність;
приналежність до пластового підрозділу (гуртка, куреня тощо);
приналежність до пластової старшини (“діловодів”); кількість
років пластування; окремі пластові заслуги (відбуті табори,
участь у пластових з’їздах, святах, інших заходах).
Пластові нагороди (відзначення) надавалися за особливі
заслуги перед організацією та здобутки в організаційно-виховній
праці. Вони засвідчували факт визнання та стверджували, що їх
власник слугує прикладом для наслідування. Їх система
еволюціонувала
й
удосконалювалася,
синтезуючи
загальноскаутські, пластові та національні військові геральдичні
традиції. Пластові відзнаки і відзначення носили на однострої,
що набирав ще й важливого інформативного навантаження. На
правому рукаві у визначеному порядку згори донизу
розміщувалися відзнаки куреня, гуртка та відмітки про складання
“проб” і “вмілостей”; на лівому – відзнака пластового ступеня. На
нагрудну кишеню сорочки нашивалися відзнаки старшини
(“діловодів”) і фізичної вправності, а симетрично над ними –
відзнаки за окремі пластові заслуги. У такий спосіб
засвідчувалися набуті знання, вміння пластуна та виконані ним
обов’язки; це демонструвало рівень його моральної вихованості,
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провідницькі якості та ступінь визнання і довіри з боку
товаришів.
Таким чином, вишкіл у “Пласті” здійснювався через
підготовку до складання пластових “проб” (іспитів) та набуття
фахових “умілостей”. Це були складний процес та наполеглива
праця з оволодіння комплексом вимог у вигляді певних знань,
умінь, навичок юнаків і дівчат, що забезпечували набуття
моральних, розумових, фізичних якостей та наближали до
осягнення пластового ідеалу. Їх доповнювали пластові
“вмілості”, які давали практичні знання і вміння в певних сферах
людського життя та професійної діяльності.
___________________
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ТВОРЧА СПАДЩИНА МАРІЇ МОНТЕССОРІ В СУЧАСНИХ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ*
ЮРІЙ ЧОПИК
У вітчизняній педагогічній науці домінує погляд, згідно з
яким авторська система визначного італійського педагога і лікаря
Марії Монтессорі (1870-1952 рр.) розглядається як невід’ємний
складник реформаторського руху кінця XIX – початку ХХ ст.
Вона одержала міжнародне визнання й понад сторіччя
залишається предметом творчого осмислення на рівні
теоретичного і суспільного дискурсу та активно проваджується у
практику виховання і реабілітації дітей. Це зумовлює наукову
актуальність та практичну значущість заявленої у назві статті
проблеми.
Сучасне вітчизняне монтессорізнавство представлене всіма
видами і типами науково-педагогічної літератури, починаючи від
статейних публікацій та навчально-дидактичних розробок і
завершуючи дисертаційними, монографічними студіями. За
змістовно-тематичною спрямованістю їх можна розділити на три
групи праць: 1) узагальнювальні, які пропонують комплексну
характеристику Монтессорі-педагогіки; 2) профільні (галузеві),
що розкривають її окремі складники; 3) порівняльно-педагогічні,
де вона висвітлюється в контексті історичного розвитку окремих
освітніх систем через зіставлення з іншими авторськими школами
і персоналіями тощо.
Відзначаємо тенденцію щодо “зрощення“ першої і другої
груп досліджень. Вона проявилася як у статейних публікаціях,
так і дисертаційних роботах з конкретно-наукових проблем,
матеріали яких трансформувалися в навчальні посібники, що
© Чопик Юрій, 2014
*Подано в авторській редакції
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претендували на комплексний аналіз теорії і практики
Монтессорі-педагогіки. Їхніми авторами виступали дисертанти зі
своїми науковими керівниками.
Одна з перших захищених 1996 р. в Україні дисертацій І.
Дичківської із цієї проблеми стосувалася індивідуального
виховання дітей дошкільного віку в педагогічній спадщині
М.Монтессорі. Вона готувалася в руслі теоретичного
обґрунтування Монтессорі-руху, що розгортався в Україні у
середині 1990-х рр. З’ясувавши зміст його філософськотеоретичних засад і виховних технологій, дослідниця
екстраполює у вітчизняний науково-педагогічний простір
напрацьовану в західній літературі позицію про вироблення
М. Монтессорі “нової філософії виховання“, що базувалася на
синтезі гуманістичних традицій XVIII-XIX ст. та власного
досвіду спостереження за дітьми. Задля обґрунтування наріжної
тези її концепції про взаємозумовленість процесу формування
дитини та дорослої людини автор аналізує теорію
індивідуального виховання М. Монтессорі, що передбачає
характеристику вікової періодизації та інших складників (воля,
увага, уява, емоції, інтелект) формування дитини. Відтак
з’ясовуються передумови, можливості та перший досвід її
реалізації у шкільній практиці України [3].
2006 р. І. Дичківська і Т. Поніманська видали посібник
“Монтессорі: теорія і технологія“, що має оригінальну структуру,
яка науково-аналітичні матеріали з певної тематики поєднує з
публікаціями самого педагога та її послідовників. Автори
здійснили один з перших у вітчизняній історіографії аналіз
доробку провідних зарубіжних монтессорізнавців (Т. Сміт,
Ж. Тозьє, Н.Рамбуш, ін.). Він не претендує на репрезентативність
(фокусується на працях американських учених Т. Сміта,
Ж. Тозьє, Н. Рамбуш, ін.), однак відображає своєрідність підходів
та оціночних характеристик, що різняться від рецепції
вітчизняних науковців [4, с. 37-76].
У реферованій праці ретельно аналізуються компоненти
Монтессорі-педагогіки, пов’язані із соціалізацією і вихованням
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інтелектуальної креативної особистості та роллю педагога в
цьому процесі. Науковці не ідеалізують, а намагаються дати їм
критично-конструктивну оцінку, спираючись на новітні здобутки
в галузях психології і педагогіки виховання дитини. Імпонує,
приміром, їхня рецепція положень щодо творчого потенціалу і
уявлень дітей. З’ясовуючи сутність покладеного в їх основу
сенсуалістського підходу, вони погоджуються з твердженням про
недоцільність перевантажувати дітей казками і фантастичними
історіями, які не стимулюють формування адекватного
сприйняття дійсності та водночас доводять неправомірність
недооцінки дитячої літератури як засобу формування
мовленнєвої культури. Такий “точковий“ аналіз окремих
положень Монтессорі-педагогіки вважаємо доцільним і
перспективним, позаяк дослідники часто обмежуються
“узагальнюючим“, а насправді поверхневим з’ясуванням її
наріжних положень, які за своєю природою складні, багатогранні,
тож потребують поглибленого осмислення.
Лише 2007 р. з’явилася друга дисертація, захищена
А. Ільченко на тему: “Ідеї раннього і вільного виховання дітей з
обмеженими розумовими можливостями у педагогічній спадщині
М. Монтессорі“ [5]. Вона підготовлена у галузі корекційної
педагогіки. Цей доволі продуктивний напрям вітчизняного
монтессорізнавства репрезентують виданий А. Ільченко у
співавторстві з В. Бондарем навчальний посібник “Психологопедагогічні основи розвитку дітей в системі М. Монтессорі“
(2009 р.) [1], посібник цього ж автора “Проблеми корекційного
навчання у спеціальній педагогіці (2005 р.), монографія
В. Золотоверха “Нариси з історії спеціальної дошкільної
педагогіки“ (2004 р.) та інші праці, зокрема розвідки у
профільних журналах і збірниках.
Доробок В. Бондаря та А. Ільченко знаменує поступ у
вивченні принципів побудови навчально-виховного процесу
Монтессорі-школи (рання педагогічна допомога, диференційований і діяльнісний підходи, педагогічний оптимізм, гуманізація
тощо), що характеризується як система наукових і духовних
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знань, навичок, умінь, здатних забезпечити формування
гармонійно розвинутої особистості. Учені послідовно проводять
думку, згідно з якою монтессоріанська концепція раннього
розвитку ґрунтується на засадах вільного виховання, визначає два
паралельні шляхи виховання (через зовнішні відчуття та моральні
відчуття і духовну свободу), забезпечує гармонійне формування
особистості впродовж життя. Заслуговує на увагу й аналіз
вітчизняного та зарубіжного досвіду її застосування у практиці
[1; 5].
Вчені-дефектологи використовують елементи Монтессорісистеми в розвитку теорії і практики спеціальної педагогіки.
Вони істотно просунулися в осмисленні її засад щодо раннього
розвитку і виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного
віку, зокрема у вивченні змісту і напрямів побудови навчальновиховного процесу із розумово-відсталими дітьми. Такий досвід
апробовується в організації інтегрованого (інклюзивного)
навчання дітей із порушенням психофізичного розвитку та їх
спільного навчання зі здоровими ровесниками. При цьому часто
недооцінюється універсалізм Монтессорі-педагогіки, утілений у
постулатах про самоцінність дитячого життя; про необхідність
урахування інтересів і потреб кожної дитини задля створення
умов, які б забезпечували її саморозвиток і самовиховання. Вони
ефективні й у роботі зі звичайними та обдарованими дітьми, тому
саме на них зорієнтовані творчі пошукування більшість
вітчизняних монтессорізнавців, які абстрагуються від тих
обставин, що Монтессорі-педагогіка створювалася на основі
роботи з розумово відсталими дітьми.
Однією з визначальних тенденцій вітчизняного монтессорізнавства стало розширення тематичної диференціації студій,
що також відбувається у розрізі окремих наукових напрямів і на
їх перетині. Вони формують нові уявлення про Монтессоріпедагогіку загалом та її окремі аспекти зокрема.
Такі комплексні уявлення дають праці, де вона
розглядається в контексті розвитку педагогічних технологій.
Вони існують переважно в навчально-дидактичному, зрідка в
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науковому форматах. Ця проблема предметно розкривається в
низці репрезентативних навчальних посібників, які акцентують
на її різних ракурсах. Розгорнуту характеристику технології
Монтессорі-педагогіки як такої, що ґрунтується на теорії вільного
виховання і сенсуалізмі, подається в посібнику М. Чепіль і Н.
Дудник (2012 р.). Виходячи з аналізу її концептуальних основ,
автори показали дидактичні особливості та ефективність
Монтессорі-матеріалів у засвоєнні дитиною культури та розвитку
у неї вищих здібностей [10, с. 134–157].
Порівняно зі згаданим посібником, у книзі І. Дичківської
“Інноваційні педагогічні технології“ (2004 р.) Монтессорі-метод
представлений не в “переробленому“ в уяві дослідника, а в більш
“первісному“ вигляді. Ідеться про те, що він розкривається не
через призму сучасних педагогічних уявлень, а на основі надбань
самої М. Монтессорі, що знаходить прояв у широкому
використанні понятійного апарату її педагогічної теорії і
дидактики [4].
У статейних матеріалах підходи до аналізу педагогічної
технології М. Монтессорі також варіюються залежно від того, чи
їхні автори безпосередньо
досліджують цю проблему, чи
звертаються до неї в ракурсі іншої тематики. У цьому випадку
предметом дослідження стають її різноманітні аспекти, що
ілюструємо на прикладі окремих репрезентативних публікацій.
Розвідка В. Кузьменко відображає поширений у
педагогічній науці підхід, коли дослідницька проблема
розкривається на основі одного твору педагога, що часто має
ідентичну із працею вченого назву. У такий спосіб розгляд і
коментування її ідей, положень екстраполюється на розв’язання
актуальних проблем сьогодення. У цьому випадку на основі праці
М. Монтессорі “Самовиховання і самонавчання в початковій
школі“ показується значущість її ідей для розуміння законів
психічного розвитку та особливостей природи і сутності дитини
як вільної особистості [6].
Визначальною рисою педагогічної системи М. Монтессорі є
синкретичність – усі її філософсько-теоретичні та дидактико-
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методичні компоненти нерозривно взаємопов’язані, взаємозалежнені, доповнюють один одного. Лише така цілісність забезпечує
унікальність, ефективність, адаптативність Монтессорі-системи,
що ґрунтується на загальнолюдських цінностях, зорієнтована на
гуманізацію та індивідуалізацію навчально-виховного процесу,
віру в безмежний природний потенціал дитини. Зважаючи на ці
обставини, вона, з одного боку, стала предметом осмислення в
ракурсах різних освітніх рівнів та напрямів теорії і практики
навчання і виховання. З іншого, попри різні предмет та змістову
спрямованість досліджень, вони в силу об’єктивних причин
циркулюють навколо стрижневих ідей і компонентів Монтессорісистеми. Ця обставина зумовила змістову подібність праць,
присвячених її окремим напрямам, та навіть студій з різних
галузей педагогіки і науки, присвячених цьому феномену. Усе це
ускладнює їхній аналіз та оцінювання доробку окремих
науковців.
Сказане стосується вивчення дошкільного виховання дітей у
контексті теорії і практики італійського педагога, що становить
один з пріоритетних напрямів вітчизняних монтессорізнавства.
Ця проблема розглядається в різнотипних публікаціях навчальнометодичного та науково-аналітичного характеру, стильові
відмінності між якими стають дедалі умовнішими.
Для типологізації та феноменологізації цього явища
зіставимо три репрезентативні навчальні посібники, підготовлені
знаними науковцями: Н. Лисенко і Н. Кирста “Педагогіка
українського дошкілля“ (2006 р.) [7]; Т. Поніманська “Дошкільна
педагогіка“ (2006 р.) [9]; Т. Пантюк, З. Хало “Зарубіжні теорії та
концепції дошкільного виховання“ (2008 р.) [8]. Спільним для
них є вихідні позиції характеристики Монтессорі-педагогіки.
Виходячи з її альтернативного характеру, в одному випадку вона
трактується як система безперервного навчання дітей
дошкільного і молодшого шкільного віку, що відповідає базовим
підходам
нетрадиційної
освіти,
передбачає
наявність
оригінальної філософської основи, відмову від класно-урочної
системи й застосування своєрідних педагогічних технологій [7,
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с. 114]. В іншому випадку вона розглядається як альтернативний
підхід лише в організації дошкільної освіти, зокрема зарубіжних
країнах [8, с. 18] тощо.
Визначаючи цілісність Монтессорі-педагогіки, автори
реферованих праць звертаються до її філософських,
психологічних, педагогічних підвалин, але у відмінних ракурсах
показують їхній вплив на дошкільне виховання. Так, Н. Лисенко і
Н. Кирста докладно розкривають зміст “космічної теорії“ та її
вплив на формування людини. Аналіз психологічного складника
концепції Монтессорі в ракурсі поглядів на рушійні сили і
механізми людського онтогенезу став вихідним для
характеристики сензитивних періодів розвитку дитини та
зумовив висновок про універсальність його законів, які мають
ураховуватися при виробленні навчальних і виховних стратегій,
спрямованих на реалізацію усієї потенційної енергії людини.
Розгляд її педагогічного рівня сфокусовано на особливостях
взаємодії дитина – дорослий – учитель [7, с. 114–137]. Таким
чином, учені здійснили комплексний аналіз Монтессоріпедагогіки, зорієнтовуючи її складники на виховні проблеми
дошкілля.
Тамара Поніманська розглядає Монтессорі-систему в руслі
зарубіжних педагогічних концепцій дошкільної освіти ХХ ст.
Зосередившись на сутності її індивідуального методу [9, с. 107–
110], вона не показує її можливості при висвітленні інших
компонентів дидактики навчання та виховання.
Розглядаючи Монтессорі-систему в контексті зарубіжних
концепцій дошкільного виховання та виходячи з аналізу її
основних складників, Т. Пантюк, З. Хало відзначають, що вона
завдяки диференційованому використанню арсеналу дидактикних матеріалів становить ефективну технологію розвитку дитини.
Її світове визнання пов’язується з наріжними засадами свободи і
гуманізму, які дозволяють особистості самостійно розкрити свою
індивідуальність та, відчуваючи себе часткою природи, культури,
суспільства, реалізувати пізнавальні запити і творчий потенціал.
Така відповідність універсальним законам космосу та
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культивування “ноосферної свідомості“, за думкою науковців,
відповідає пошукам освітньої парадигми XXI ст. [8, с. 18–19, 25–
26].
Таким чином, в українській педагогічній науці домінує
погляд, згідно з яким авторська система визначного італійського
педагога і лікаря Марії Монтессорі розглядається як невід’ємний
складник реформаторського руху кінця XIX — початку ХХ ст.
Вітчизняне монтессорізнавство представлене всіма видами і
типами науково-педагогічної літератури, починаючи від
статейних публікацій та навчально-дидактичних розробок і
завершуючи дисертаційними, монографічними студіями.
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РОЛЬ ДИТЯЧИХ І МОЛОДІЖНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ У
ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ ДІТЕЙ І
МОЛОДІ: ІСТОРИЧНИЙ ВЕКТОР*
ЛАРИСА СЛИВКА
Здоров’я в усіх його вимірах є системною характеристикою і
розглядається не тільки як найвища соціальна цінність, але й як
потужний чинник соціально-економічного розвитку.
Оскільки статистика стану здоров’я дітей і молоді сьогодні є
досить невтішною, логічною є підвищена увага вітчизняних
науковців і практиків до проблеми формування здорового
способу життя зростаючої особистості.
Українська педагогічна наука накопичила
ґрунтовні
напрацювання з означеної проблеми (О. Вакуленко, Г. Власюк,
В. Горащук, О. Дубогай, О. Жабокрицька, С. Кондратюк,
С. Лапаєнко, О. Леонтьєва, В. Оржеховська, С. Свириденко, ін.).
Разом з тим ретроспектива проблеми створення умов для
збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді, формування у
них здорового способу життя через сприйняття ідеалу і норм
здорового, багатоманітного та щасливого життя не є достатньо
дослідженою. Ефективність її розв’язання пов’язана воднораз із
використанням інноваційних технології і врахуванням багатого
виховного досвіду, унікальної педагогічної спадщини минулого.
У цьому контексті варто сьогодні переосмислювати і творчо
втілювати в освіту й виховання підростаючого покоління думки,
погляди, теорії і виховну практику західноукраїнських освітян,
громадських діячів міжвоєнного періоду ХХ століття.
На теренах Західної України в умовах чужоземного
панування українські педагоги обстоювали і розвивали
пріоритетні напрями освіти, поміж якими на виховання здорового
способу життя дітей і молоді покладали особливі сподівання.
© Сливка Лариса, 2014
*Подано в авторській редакції
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Метою статті є висвітлення ролі організації “Пласт” у
вихованні здорового способу життя зростаючої особистості на
західноукраїнських землях (1919–1939 рр.).
Розв’язання низки питань щодо виховання здорового
способу життя зростаючої особистості на західноукраїнських
землях за міжвоєнної доби ХХ ст. проходило на тлі суспільнополітичних та соціально-економічних обставин, зокрема,
безробіття, низького рівня матеріального становища народу,
асоціальних явищ тощо, що істотно впливало на стан здоров’я
населення українського регіону, спричинювало хвороби,
смертність, низький рівень культури здоров’я. Воднораз цей
процес був зумовлений і зростанням суспільної та політичної
свідомості українців, їх прагненням до незалежності.
У західноукраїнській педагогічній думці 1919–1939 рр.
домінували ідеї про те, що виховання ніколи не закінчується у
самій школі. Зокрема, у резолюціях, ухвалених 1934 р.
Українським жіночим конгресом у Станіславові (нині – ІваноФранківськ), зазначалося, що виховати молодь національно
свідомою і фізично здоровою можна, тільки опираючись на рідну
школу, Церкву і національні громадські організації [9, с. 4].
Серед організацій Західної України, які в міжвоєнну добу
ХХ століття активно формували здоровий спосіб життя своїх
членів, був український “Пласт”. Він періодично функціонував на
різних українських теренах до 1939 р. Найширше діяльність цієї
організації розгорталася в Галичині (до 1930 р.); певною
активністю вирізнялася діяльність пластунів на Волині
(Здолбунів, Ковель, Крем’янець, Володимир-Волинський,
Радивилів, Почаїв, Луцьк, Олександрія, Рівне), де виникнення і
розвиток “Пласту” (заборонений тут 1927 р.) спричинила
діяльність “Просвіти” [10, с. 92, 121–122]. За 30-х рр. ХХ ст.
українцями було зроблено спробу відновити пластовий рух і на
Буковині (між тим, за умов нищення українського шкільництва,
заборони
української
культурно-громадської
праці
та
переслідування української Церкви “друге народження Пласту”,
що відбувалося на цих етнічних землях, “мало дуже незначні

146

Лариса Сливка

наслідки” [10, с. 37]). На Закарпатті осередки “Пласту”, об’єднані
разом із чеськими, мадярськими, єврейськими в “Союз пластунов
Подкарпатской Руси”, існували в Ужгороді, Хусті, Севлюші,
Сваляві, Мукачевому, Рахові, Тячеві, Береговому, Бичкові,
Ясенях, Білках, В. Березній, Перегоні та ін. [4, с. 13]. Пластова
ідея охопила закарпатське село навіть “ширше, ніж в Галичині”
[10, с. 119–120].
Викладене дозволяє розглядати пластовий рух як засіб
масового виховного впливу на українських дітей і молодь
Західної України аналізованої доби. Ці висновки підкріплюємо
словами В. Свереняка, який у статті “Школа й Пласт” (1936)
зазначав, що “Пласт є нині найбільшою виховальною інституцією
коло нашої школи”, “найліпшим мимошкільним чинником у
вихованні молоді” [11, с. 9].
З-посеред знань, умінь і навичок, необхідних для фахового
вишколу пластунів в Західній Україні 20-30-х років ХХ ст.,
чільне місце посідали питання збереження і зміцнення здоров’я.
Теоретик і провідник доросту “Рідної школи”, очільник
пластового руху О. Тисовський у книзі “Життя в Пласті” (1921)
писав, що “здоровий чоловік має в собі завжди багато енергії до
життя, запалу, охоти до діяльності”. Здоров’я було “направду
основою діяльності у Пласті” [13, с. 41–42].
Джерельною базою для отримання відповідних знань і вмінь
пластунів слугували наукові й науково-популярні видання
А. Корчак-Чепурківського “Життя та здоров’я людини”,
І. Куровця “Здоров’я хати, обійстя і села”, Є. Озаркевича
“Порадник гігієнічно лікарський”, А. Гончарів-Гончаренка
“Загальна гіґієна” [14, с. 53]. Відділи новаків у цій ділянці
виховної роботи діяли за програмою згадуваного підручника
О. Тисовського “Житття в Пласті”, а також підручників
організаторів “Пласту” в Підкарпатській Русі Л. Бачинського
“Вовченята і лисички” (Ужгород, 1928) [1] і “Готовсь (новик і
впоряд)” [2], О. Вахнянина “Пластовим шляхом за красою життя”
(1924) [5].
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Здійснений аналіз змісту цих видань засвідчив, що тут було
уміщено досить багато інформації щодо засад здорового способу
життя. Так, у підручнику “Життя в Пласті” в розділі “Основні
правила гігієни” О. Тисовський окреслив правила поведінки, яких
повинен був дотримуватися кожний пластун: вставати рано;
“старанно і чисто” митися; їсти “в означених годинах”; чергувати
працю і відпочинок; дбати про активну рухову діяльність
“найчастіше під одвертим небом на мірнім (на помірному – Л. С.)
сонцю”; не вживати алкогольних напоїв; не говорити і не думати
про хвороби, натомість робити усе, “що служить” здоров’ю;
перебувати у товаристві веселих людей; засинати “не пізно
вечором з погідними, спокійними думками” [13, с. 42–43].
Серед практичних умінь і навичок, що сприяли здоров’ю і
якими зобов’язані були володіти “вовченята”, О. Вахнянин і
Л. Бачинський виокремили такі: “пояснити, чому дихаємо носом,
а не ротом, чому маємо дбати, щоб руки були чисті, а нігті
обтяті” [5, с.14]; “знати як обмити и зав’язати скалічений палець
або ноготь, як лікувати попечені и попарені місця, знати
небезпеку бруду в праці”; “знати яким способом зупинити
кровоток (кровотечу – Л.С.) носа”; “уміти перебігти 800 м босо,
без скалічення ноги”; “уміти усувати сонячний удар”; “літом, де
можливо, ходити 5 минут по росі” та ін. [1, с.11–15]. У контексті
нашої теми привертають увагу й опубліковані у часописі
“Пчôлка” (1931. – Ч. 8–9) поради для семирічних” дітей, які
хочуть “жити по пластовому”, де зазначалося, що пластуном “є
певно кожний малий хлопчина”, “хто радо миється и
призвичаєний до чистоти”; “хто не вживає простацьких слів та
уникає грубостей; хто має радість із свого здорового, опаленого
та гарно розвиненого тіла”, “хто є справедливий для кожного и
нікому не заздрить”, “хто любить дивитися на зорі, слухати, як
ліс шумить”, “хто радий, що він на світі живе; хто є веселий,
чемний”, “хто вміє багато гарних пісень и приємних, здорових
забав” [7, с. 206].
У пластовому періодичному виданні “Молоде життя” (1930.
– Ч. 4) у статті “Кум-Кума. Проба племені” серед оприлюдненої
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низки вимог до пластових іспитів нами виокремлено питання
щодо здорового способу життя: “знати небезпеку свавільного,
нездорового життя та шкідливість нікотини й алькоголю”; “на
протязі 10 хвиль вести Пау-Вау (гутірку) про плекання здоровля
й сили”; “знати, яке значіння для очей має купіль в холодній воді
й самостійно це стало примінювати – два рази денно”; “при ватрі
вести Пау-Вау на тему плекання очей, та виказувати небезпеку
затрати зору через читання дуже дрібного друку, або при слабім
світлі, або лежма на сонці”; “щоденно полокати ніс слабим
сільним розчином, набираючи в жменю, втягаючи носом, а
устами виплюваючи”; “під час літніх місяців ходити в таборі
виключно в штанцях, так довго, доки його (пластуна. – Л. С.)
лице, руки, ноги, шия, груди й плечі не наберуть смаглявої,
горіхової краски”; “вести Пау-Вау про свіжий воздух, як
лічничий середник* і вияснити, яке значіння має для нашого тіла
світло сонця” тощо [6].
Матеріали архівних джерел засвідчують, шо пластуни
повинні були мати уявлення про загальну будову і “чинности”
людського тіла, гігієнічні основи праці, руху, одягу, помешкання;
знати основні симптоми інфекційних захворювань і “спосіб” їх
поширення. Важливого значення у “Пласті” надавали також
формуванню у вихованців умінь і навичок надавати само- і
взаємодопомогу в різних ситуаціях. Практичні поради щодо
цього у формі відповідей і запитань (щоб пластун міг “на кожде
питання вичерпуючо відповісти і виконати потрібні забіги
практично”), подано О. Тисовським у “Житті у Пласті” [13, с. 66–
74].
Важливою формою організації практичного вишколу
пластунів були пластові табори. В літніх таборах вихованці
робили ранкову гімнастику й гігієнічні процедури; влаштовували
спортивні ігри й забави, екскурсії, прогулянки; приймали водні й
сонячні купелі, проводили “гіґієнічні гутірки (бесіди – Л. С.)”,
співали та ін. Важливим чинником виховання здорового способу
життя в пластових таборах для новаків була фізична праця [12,
с. 15]. Побут у літніх пластових таборах, “де здоровий гірський
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воздух, соняшна й холодна ... купіль, обильний, здоровий і не
вишуканий харч, недалекі, а часті прогульки, правильна руханка
й гри”, давав, як засвідчують публікації аналізованого періоду,
гарні наслідки зміцнення фізичних сил вихованців [3, с. 14].
Чільне місце в оздоровчій роботі “Пласті” належало
фізичному вихованню. Пластуни повинні мати здоровий розум і
сильне тіло, яке б могло “виконати все, чого від нього
зажадається”. В архівних джерелах репрезентовано матеріали про
те, що руханка як один “із середників для здійснення цілей
Пласту” здійснювалася “раз на тиждень в гурті”, а кожним
вихованцем окремо – “щодня в кімнаті 15 хвилин” [15, арк. 2].
Результати наукового пошуку дають підстави стверджувати,
що фізичне виховання в осередках “Пласту” було насичене
“традиційно-звичаєвим” змістом. В одному зі звітів про
проведення сходин членів гуртка “Вовченят” при пластунському
полку ім. І. Богуна в м. Олександрії (Волинь) подано план
сходин, який засвідчує, що у ході занять, які відбувалися з 18
липня по 5 вересня 1926 р., діти бавилися у “Цигана”, “Море”,
“Господара”, “Кіма”, “Турка”, “Залізного ключа”, “Квача”,
“Вовка та вівців”; танцювали “Журавля” та ін. Після складання Іго пластового іспиту на здобуття першого ступеня пластун
повинен був знати не менше 10 народних пісень, 5 народних
забав. З-посеред “почесних іспитів” пластунок було, зокрема,
виконання танців коломийки, козачка, кривого танцю [5, с. 37].
Щоб отримати першу пластову відзнаку, “вовченята” повинні
були вміти танцювати один національний танець (аркан,
коломийка, катерина, гопак, козачок) [1, с. 9; 5, с. 14].
Джерела 1920-1930-х рр. засвідчують, що “Пласт” був
найвірнішим союзником руху тверезості. Пластовий закон
забороняв куріння тютюну і вживання алкогольних напоїв, а
члени товариства зобов’язувалися “не тільки самому зберігати
цілковиту повздержність, але і пропаґувати її серед свойого
окруженя”. За вживання алкоголю чи тютюну юнаки
виключалися з уладу українського “Пласту” [10, с. 56].
Важливого значення в антиалкогольному і протинікотиновому
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вихованні очільники товариства надавали особистому прикладу
виховника. Досить згадати матеріали із закарпатського
часопису “Пластун” (1928. – Ч. 1), в яких, окрім іншого, ішлося
про вихователя Новаковську, яка “перестала курити по 20 літах
куреня”, оскільки “обняла провод” “лисичок” при другому
дівочому пластовому відділі в Ужгороді [8, с. 21].
Викладене уможливлює висновок про те, що важливим
складником освітньо-виховної праці “Пласту” стала діяльність,
спрямована на формування здорового способу життя зростаючої
особистості.
____________________
1. Бачинський Л. Вовченята и лисички. Інструкція для орґанізаціh
гурткôв наших наймолодших (од 8-12 лhт). З 7 малюнками в
текстh / Л. Бачинський. – Ужгород : УНІО, 1928. – 16 с.
(Пластова бібліотека выдавництва “Ватра”, Ч. 21; Одбитка з
“Учителя”).
2. Бачинський Л. “Готовсь” : Новик і впорядник (Виховання й
праця новиків) / Леонід Бачинський. – Б. м. – Б. р. – 22 с.
3. Бучацький О. Пластові табори Новиків / Олександер Бучацький
// Пластовий шлях. – 1930. – Ч. 1. – С. 13–15.
4. Вахнянин О. Пласт / Остап Вахнянин. – Ужгород : Тиса, 1923. –
16 с. (Пластова бібліотека. Под ред. О. Вахнянина; Ч. 1).
5. Вахнянин О. Пластовим шляхом за красою життя / Остап
Вахнянин. – Прага : Накл. книгарні С. Лаврова, 1924. – 125 с. :
іл.
6. Кум-Кума. Проба племені // Молоде життя. – 1930. – Ч. 4. –
С. 7-11; Ч. 5–6. – С. 8–9.
7. Перший степень у пластуваню // Пчôлка. – 1931. – Ч. 8-9. –
С. 206.
8. П. О. 2 дhвочий пл. оддhл. Звhт за шк. рôк 1927-28 / П. О. //
Пластун. – 1928. – Ч. 1-2. – С. 21–22.
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9. Резолюції Українського Жіночого Конґресу, ухвалені в
Станіславові дня 27 червня ц. р. // Жіноча Доля. – 1934. –
Ч. 15–16. – С. 15–16; Ч. 17. – С. 14.
10. Савчук Б. Український Пласт. 1911 – 1939. / Борис Савчук. –
Івано-Франківськ : Лілея – НВ, 1996. – 264 с.
11. Свереняк В. Школа й Пласт / Василь Свереняк // Наша школа.
– 1936. – Ч. 5. – С. 9–13.
12. Табор новиків в Гориглядах // Молоде життя. – 1930. – Ч. 7. –
С. 15.
13. Тисовський О. Життя в Пласті : Основи пластового знання для
української молоді / Олександр Тисовський. – Львів : Накл.
Верховної Пластової Ради у Львові, 1921. – 158, [4] с.
14. Центральний державний історичний архів України, м. Львів.
Ф. 389, оп.1. Спр. 18. Інструкції з організації роботи таборів,
62 арк.
15. Центральний державний історичний архів України, м. Львів.
Ф. 389. оп.1. Спр. 22. Звіти про діяльність Верховного
командування пластунів. 1926-1927 рр., 81 арк.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ НАВЧАЛЬНОЇ І
ГРОМАДСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ
У СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ США*
ОРЕСТА КЛОНЦАК
Взаємозв’язок навчальної і громадської діяльності
студентів у системі вищої освіти є однією з умов залучення
молоді до свідомої активної участі у суспільному житті держави,
розбудови демократичного суспільства. Завдяки такому підходу
студенти вищих навчальних закладів мають змогу безпосередньо
вивчати потреби суспільства, приймати рішення щодо розв’язку
проблем та подолання труднощів громади, організовувати
доцільну соціально значущу діяльність. Молоді люди не лише
здобувають освіту, але вчаться бути відповідальними
громадянами своєї держави. Вони не лише вивчають про
демократію та права і обов’язки громадянина, але й служать
громаді і роблять значний внесок у розвиток суспільства.
Організація взаємозв’язку навчальної і громадської
діяльності у вищих навчальних закладах набула широкої
популярності та стала складовою системи освіти Сполучених
Штатів Америки. Поєднання навчально-виховного процесу з
громадською діяльністю в системі вищої освіти вдосконалює
процес і рівень оволодіння молоддю знаннями, уміннями й
навичками та набуття досвіду суспільно корисної діяльності,
забезпечує ефективність процесів навчання й виховання, а також
професійної підготовки фахівців. Вивчення й творче
застосування американського досвіду організації взаємозв’язку
навчальної та громадської діяльності у системі навчання
сприятиме розвитку демократичної освіти в Україні, підвищенню
рівня її якості.
Проблема організації взаємозв’язку
навчальної та
громадської діяльності студентів у системі вищої освіти США є
© Клонцак Ореста, 2014
*Подано в авторській редакції
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актуальною серед сучасних американських та європейських
науковців. Дослідженням різних аспектів освітньої стратегії
взаємозв’язку навчальної та громадської діяльності студентів,
відомої під назвою академічно-громадське навчання займаються
такі американські вчені, як Е. Бойєр, Р. Брінгл, Дж. Гудлед,
Д. Джайлз, Б. Джейкобі, Т. Дінс, Дж. Ейлер, Е. Злотковські,
С. Інос, Т. Кайзер, А. Керінс, А. Мун, К. Мортон, Г. Таба,
Р. Тайлер, М. Троп, Дж. Хатчер та ін. Серед науковців інших
країн дослідженням зазначеної проблеми займаються професор
шведського університету Г. Голм, професор австралійського
університету Д. Віттон. Предметами дослідження цих педагогів є
філософські засади, на яких базується стратегія академічногромадського навчання; форми взаємодії навчальних закладів з
громадами; вплив цієї освітньої стратегії на розвиток особистості
студентів, методи та форми організації академічно-громадського
навчання. Важливо зазначити, що українські науковці
досліджують різні аспекти вищої освіти США, зокрема проблеми
громадянського виховання молоді (Голубкова Н. Л., Ліхневська
Т. А., Топоркова Ю.М.), організації навчання обдарованих
студентів (Бевз О.П., Мішіна Л. М., Новикова К.В.), розвитку
дистанційного навчання (Андрущенко Н.А., Кривоніс М. В.,
Малярчук О.В.), морального виховання студентів (Зарва О. М.),
управління науковою роботою (Косенко-Бєлінська Н.Ю., Сбруєв
М. Г.) тощо. З огляду на те, що проблема організації
взаємозв’язку навчальної та громадської діяльності студентів у
системі вищої освіти США не набула системного вивчення в
Україні, дослідження американського досвіду є цінним для
української педагогічної науки.
Ставимо за мету проаналізувати взаємозв’язок навчальної та
громадської діяльності студентів у системі вищої освіти США.
На сучасному етапі розвитку освіти Сполучених Штатів
Америки, зокрема вищої, набула значної популярності
організація взаємозв’язку навчальної і громадської діяльності
студентів. Поєднання цих видів діяльностей складає підвалини
сучасної американської педагогічної стратегії, відомої під назвою
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академічно-громадське навчання (від англ. academic servicelearning). Академічно-громадське навчання – це інноваційна
стратегія в системі освіти Сполучених Штатів Америки, зокрема
університетської, що активно залучає молодь до виконання
навчального плану через служіння громадам;
забезпечує
виховання активних громадян держави та слугує розвитку
демократичного суспільства [1, c. 40].
Навчальну та громадську діяльність почали організовувати у
США після того, коли президент Дж. Буш у 1990 році підписав
Закон про національну та суспільно корисну діяльність (National
and Community Service Act). Відповідно до цього законопроекту в
рамках програми «Навчайся та служи Америці» (Learn and Serve
America) кожному штату було виділено кошти на організацію
академічно-громадського навчання. У 1993 році президент Б.
Клінтон підписав закон, який не лише забезпечував фінансування
діяльності студентів-волонтерів, але й стимулював їх до
налагодження зв’язку з громадськими закладами. Ці законодавчі
заходи дали змогу державним органам освіти поєднати
студентське волонтерство і громадську роботу з навчанням
відповідно до освітніх програм [5, c. 115].
Організація взаємозв’язку навчальної та громадської
діяльності студентів у системі вищої освіти США охоплює
чотири стадії:
 детальна розробка програми громадської діяльності
студента (визначення чіткої мети, завдань, критеріїв
оцінювання);
 виконання громадської діяльності у єдності з досягненням
навчальної мети;
 рефлексія студентами навчально-громадської діяльності
(письмовий опис та обговорення проектів навчальногромадської діяльності з критичною оцінкою одержаних
результатів);
 оцінювання набутих професійних і соціальних знань,
умінь студента (якщо студент успішно виконав роботу у
громаді, проте не здобув нових навичок та знань, він не
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одержує оцінки, оскільки оцінювання відображає
результат навчання, а не кількість чи якість виконаних
громадських робіт) [7, c. 1].
Важлива роль у процесі організації академічногромадського навчання належить рефлексії, яка є невід’ємним
елементом цієї освітньої стратегії. Рефлексія – це міркування,
осмислення, самоаналіз студентами своєї діяльності у системі
взаємин зі світом, у якому вони живуть. Рефлексія є
інструментом організації академічно-громадського навчання;
розвиває творче й критичне мислення; дає змогу студентам
зрозуміти й оцінити, що вони зробили, чому навчилися, і як їхня
діяльність вплинула на суспільство в загальному. Як вважає Г.
Голм, осмислюючи та обговорюючи свій досвід, студенти
вчаться заглиблюватися у суть проблеми у ширшому соціальному
контексті [2, с. 179].
Академічно-громадське навчання сприяє зміцненню знань
та умінь студентів, а також формує у них почуття обов’язку перед
громадою, оскільки вони набувають досвід надання цінних
професійних послуг громадським організаціям та тим, хто цього
потребує. Великою перевагою академічно-громадського навчання
є те, що студенти практично застосовують свої знання й водночас
пізнають потреби своїх громад, розвивають розуміння різних
громадян, співчуття до їхніх проблем.
Академічно-громадське
навчання
набуло
значного
поширення у вищих освітніх закладах США, оскільки програми
цієї стратегії вагомо впливають на розвиток особистості молодої
людини. Студенти не лише навчаються, відвідують заняття, але й
мають змогу практично виконувати певні види діяльності у
громадах, після якої вони із захопленням обговорюють набутий
досвід, що ще більше заохочує їх до навчання. Вони виконують
велику кількість пошукової роботи для виконання конкретного
завдання. Студенти вчаться аналізувати та критично оцінювати
подану у підручниках та інших джерелах наукову інформацію;
обмірковують, як застосувати теоретичний матеріал у реальних
життєвих ситуаціях, вирішуючи практичні завдання. Це сприяє
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розвитку критичного мислення, моральному вихованню
студентів, а також підвищує рівень їхньої обізнаності із
проблемами навколишнього світу. Завдяки цьому динамічному
педагогічному процесу особистісне та соціальне збагачення
студентів тісно переплітаються з їхніми навчальними успіхами та
когнітивним розвитком. Американські науковці вважають, що у
процесі академічно-громадського навчання набутий досвід
студентів сприяє поглибленню їхнього розуміння наукових явищ
та ефективності навчально-пізнавальної діяльності [4, с. 174]. На
сьогодні академічно-громадське навчання активно застосовують
понад 200 університетів США, зокрема, в Американському
університеті, який знаходиться у Вашингтоні, Джорджтаунському, Каліфорнійському, Мічиганському, Прінстонському,
Стенфордському, університетах штатів Меріленд, Небраски,
Флориди тощо.
Поєднання академічного навчання з громадською
діяльністю характерне для викладання різноманітних дисциплін
для усіх ступенів підготовки майбутніх фахівців США, зокрема
молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів. Проте, важливо
зазначити, що програми академічно-громадського навчання
можуть варіюватися залежно від особливостей кожного вищого
навчального закладу. Приміром в Мічиганському університеті
(University of Michigan)
академічно-громадське навчання
інтегроване у процес вивчення таких дисциплін, як:
 медицини – студенти надають професійні послуги різним
громадським організаціям з метою вияву впливу довкілля
на здоров’я населення, а також чинників, що підвищують
рівень здоров’я людей;
 стоматології – студенти надають професійні послуги за
нижчими цінами, а після завершення роботи
обговорюють в академічному середовищі соціальну
значущість своєї професії;
 педагогіки – студенти співпрацюють з учнями в
державних школах для підвищення своєї майстерності як
майбутніх педагогів;
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 іспанської мови як іноземної – студенти проводять
заняття з іноземної мови в латиноамериканському
середовищі, вдосконалюючи водночас рівень власних
знань та вивчаючи культурні особливості іншої нації;
 соціології – студенти вивчають соціологічні теорії та
поняття, співпрацюючи з дітьми, ув’язненими та іншими
особливими групами населення;
 психології – студенти виконують різні види діяльності у
громадських організаціях, вивчаючи вплив спільноти на
розширення прав та можливостей сімей, громад;
 механічної інженерії – працюючи в невеликих групах,
студенти самостійно або від імені громадської організації
розробляють певний механічний продукт тощо [3].
Для того, щоб краще зрозуміти суть академічногромадського навчання, розглянемо приклад організації цієї
освітньої стратегії у контексті вищої освіти. В рамках програми
академічно-громадського навчання Колорадський університет в
Боулдері (The University of Colorado at Boulder) обрав 60
студентів для участі у програмі “Курс президентського лідерства”
(President Leadership Class), залучивши їх до різних видів
громадської діяльності. Студентам надавалась додаткова
стипендія у розмірі 500 доларів на семестр. Спочатку впродовж
трьох семестрів вони щотижня відвідували лекції, які
охоплювали
важливі
питання
організації
академічногромадського навчання в межах даної програми (розвиток
особистих лідерських навичок; етика лідерства; вирішення
громадських, глобальних проблем тощо), за що отримали три
академічні кредити. Впродовж останнього четвертого семестру
студенти повинні були протягом 12–15 годин в тиждень
виконувати різні види громадської діяльності, зокрема – навчати
студентів з фізичними вадами кататись на лижах; проводити
заняття з маркетингу для новостворених некомерційних
організацій; надавати допомогу із законодавчих питань на
державному рівні. Під час виконання цих завдань студенти
змогли проявити свої знання, особисті лідерські навички, вміння
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працювати в спільноті, а також отримали кінцевий четвертий
академічний кредит [4, с. 164].
Слід зазначити, що вагома роль в процесі організації
взаємозв’язку навчальної та громадської діяльності студентів у
вищих навчальних закладах США належить організаціям, які
займаються підтримкою програм академічно-громадського
навчання. На сьогоднішній день в Сполучених Штатах Америки
діє багато організацій, які різносторонньо допомагають
застосовувати цю освітню стратегію на практиці. Приміром
організація «Національний інформаційний центр з громадського
навчання» (National Service-Learning Clearinghouse – NSLC)
забезпечує заклади вищої освіти значною кількістю матеріалів,
електронними
ресурсами,
необхідних
для
академічногромадського навчання, а також необхідною суспільно корисною
роботою. Ця організація підтримує такий підхід до навчання по
всій території США, а також надає змогу більше ніж мільйону
студентів долучитися до своїх громад і водночас опановувати
академічні знання та уміння суспільно корисної діяльності.
Стимулюючи молодих людей до участі у громадському навчанні,
ця організація сприяє формуванню етики довічного служіння
громаді [4, с. 348].
“Фонд співробітництва Джиммі та Розалін Катрер” (Jimmy
and Rosalynn Carter Partnership Foundation – JRCPF) також сприяє
розвитку академічно-громадського навчання у вищих навчальних
закладах США. Ця організація надає винагороди і гранти
студентам та викладачам, а також їхнім партнерам у громадській
діяльності, які найкраще виявили себе в організації навчального
процесу під час виконання громадської
діяльності. Такі
програми заохочують студентів до розробки інноваційних
проектів академічно-громадського навчання, оскільки вони
надають гранти на суму 1000 доларів студентам за найбільш
новаторські пропозиції. Ця організація є спонсором інтернетспільноти академічно-громадського навчання (ServiceBook).
Програми організації “Фонд співробітництва Джиммі та Розалін
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Катрер” були апробовані у 16 штатах Сполучених Штатів
Америки, а також в Індії та Великобританії.
Організація “Лідерство, етика та суспільна діяльність” (The
Leadership, Ethics, and Social Action), яка знаходиться в
університеті штату Індіана, Блумінгтон, зосереджує свою увагу
на залучення молодих людей до громадських справ, формування
у них умінь спілкуватися, приймати рішення в громадах,
організовувати суспільно корисну роботу, дотримуватися
громадянської поведінки. Ця організація надає шанс студентам
для розвитку власних інтересів під час досліджень, громадської
діяльності та активної участі у громаді. Студент, який любить
роздумувати над різними завданнями, працювати самостійно і
хоче розвивати свої професійні здібності шляхом служіння
громаді, обов’язково знайде такі перспективи в цій організації.
Студенти-випускники, які бажають вступити до громадських
організацій, залучаються до цієї програми. Студенти, які
навчаються на юридичному, медичному чи економічному
факультетах, знаходять перспективи для свого професійного
розвитку [6].
Такі організації як “Громадська діяльність молоді Америки”
(Youth Service America), “Альянс перспектив Америки”
(America’s Promise Alliance) та “Державне господарство” (State
Farm) створили спеціальний веб-сайт (GoToServiceLearning.org).
Цей сайт є важливим джерелом інформації для викладачів, які
бажають
дізнатися
шляхи
запровадження
академічногромадського навчання у їхні плани занять. На цьому сайті
міститься велика кількість інформації щодо якісних планів
занять, які охоплюють громадську діяльність та тісно пов’язані з
навчальною програмою.
У підсумок окресленого доходимо висновку, що в
Сполучених Штатах Америки існує багато організацій, які
займаються підтримкою організації навчальної та громадської
діяльності у вищих навчальних закладах. Представники цих
організацій переконані, що саме завдяки залученню студентів до
виконання громадських робіт можна підвищити рівень
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навчального процесу, оскільки це дає змогу студентам
застосовувати знання, здобуті у вищому навчальному закладі, на
практиці.
Висновки. Організація взаємозв’язку навчальної та
громадської діяльності студентів набула значного поширення та
стала складовою системи вищої освіти США. Поєднання
навчально-виховного процесу з громадською діяльністю в
системі вищої освіти США відоме як академічно-громадське
навчання. Ця педагогічна стратегія ґрунтується на залученні
студентів до виконання громадських робіт під час вивчення
певної навчальної дисципліни та входить до навчального плану.
Набувши практичного досвіду під час співпраці з громадами,
студентам виділяється певний час для рефлексії – осмислення
своєї діяльності з критичною оцінкою одержаних результатів, що
є необхідним елементом у процесі академічно-громадського
навчання. На сьогодні поєднання навчальної та громадської
діяльності набуло значного поширення в системі вищої освіти
США. Ця освітня стратегія інтегрована у різні навчальні
дисципліни та активно підтримується як вищими навчальними
закладами, так і громадськими організаціями.
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Розділ 2. УКРАЇНСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
“РІДНА ШКОЛА” В ГАЛИЧИНІ:
ІСТОРИЧНІ НАДБАННЯ І МОЖЛИВОСТІ ТВОРЧОГО
ВИКОРИСТАННЯ ДОСВІДУ
В УМОВАХ СЬОГОДЕННЯ

СУЧАСНИЙ СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ТА
ІСТОРИЧНИЙ ДОСВІД ТОВАРИСТВА “РІДНА ШКОЛА”
В ПІДГОТОВЦІ РОБІТНИЧИХ КАДРІВ*
ЯРОСЛАВ КАМІНЕЦЬКИЙ
В останні роки дещо поліпшилась діяльність центральних і
регіональних органів виконавчої влади, об’єднань роботодавців у
формуванні трудового потенціалу держави та підготовки
кваліфікованих робітників для сучасної економіки України.
Активізувалась робота щодо законодавчого врегулювання
проблем професійно-технічної освіти як у навчальних закладах,
так і на виробництві. Верховна Рада України прийняла шість
Законів України щодо внесення змін до деяких Законів України з
удосконалення управління професійно-технічною освітою; про
формування та розміщення державного замовлення на підготовку
робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку
виробничого персоналу; про зайнятість населення; про
організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх
діяльності. Міністерство освіти і науки України створило
експертну робочу групу з підготовки проекту Закону “Про
професійну освіту”.
© Камінецький Ярослав, 2014
*Подано в авторській редакції
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Кабінет Міністрів України ухвалив дев’ять та підготував до
затвердження низку підзаконних нормативно-правових актів,
спрямованих на визначення та запровадження методики
формування середньострокового прогнозу потреби у фахівцях і
робітничих кадрах на ринку праці, порядку формування й
розміщення державного замовлення на підготовку кадрів,
методики розрахунку вартості підготовки одного кваліфікованого
робітника, порядку стажування учнів професійно-технічних
навчальних закладів на підприємствах; організації виробничої
практики учнів, працевлаштування випускників ПТНЗ,
підготовка яких проводилася за державним замовленням, тощо.
Кабінетом Міністрів України було затверджено Державну
цільову програму розвитку професійно-технічної освіти на 20112015 роки.
Однак, Кабінет Міністрів України протягом двох років
фактично не забезпечив фінансування заходів на реалізацію цієї
Програми. Передбачалося виділення коштів у сумі 351,4 млн.
грн., у тому числі з Державного бюджету 86,4 млн. грн., а з
місцевих бюджетів – 215,4 млн. грн. З Державного бюджету
кошти фактично не виділялись (профінансовано 0,15 відсотка
запланованого Програмою). З місцевих бюджетів 33 млн. грн.,
або 15,3 відсотка від запланованого Програмою.
Незадовільною залишається навчально-матеріальна база
більшості ПТНЗ, в яких понад 90 відсотків навчальної техніки та
обладнання фізично і морально застарілі і непридатні для
використання в навчальному і виробничому процесах. У 2012
році не вистачало 168 навчальних кабінетів, 45 лабораторій, 24
навчально-виробничі майстерень. Забезпеченість підручниками з
дисциплін професійної підготовки становила 70,5 відсотка, а із
загальноосвітніх предметів – лише 53,1 відсотка.
Об’єднання роботодавців, підприємства-замовники робітничих кадрів і надалі не створюють достатньої кількості робочих
місць, в т.ч. для працевлаштування випускників ПТНЗ.
У 2012 році в Україні створено 771,2 тисяч робочих місць,
за той же час було ліквідовано 501,7 тисяч робочих місць.
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Чисельність безробітних становила, за методологією МОП, 1,63
млн. осіб, а рівень безробіття становив 7,4 відсотка. Роботодавці
й надалі займають пасивну позицію з надання учням ПТНЗ місць
для виробничої практики на підприємствах і у створенні
належної матеріальної бази в майстернях ПТНЗ [5, с. 13].
Також надалі залишається гіпертрофічним дисбаланс у
підготовці фахівців із вищою освітою та кваліфікованих
робітників у відповідності до потреб ринку праці. За даними
Державної служби статистики, у 2011-2012 навчальному році в
середньому в Україні з розрахунку на 10 тис. населення у вищих
навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації навчалося 506
студентів, а водночас у ПТНЗ – всього 90 учнів. І це в умовах,
коли на ринку праці 70 відсотків вакансій становили робітничі
професії, а лише 27,4 відсотка випускників вищих навчальних
закладів у 2012 році отримали направлення на роботу, 80 тис.
випускників навчальних закладів протягом трьох місяців після
випуску зареєстровані як безробітні, з них 53 тисячі – випускники
вищих навчальних закладів [2, с. 4–5].
Отже, в Україні спостерігаються тенденції недооцінки
людського фактора на виробництві, ігнорування ролі трудових
ресурсів, не-усвідомлення важливості підготовки, перепідготовки
та підвищення кваліфікації виробничого персоналу, формування
нової виробничої культури, орієнтованої на людину та
максимальне залучення персоналу до всіх справ на виробництві,
вкладання коштів у всебічний розвиток особистості та її
мотивацію до професійного саморозвитку, професійної
майстерності, потреби навчатися впродовж усього життя .
Унаслідок цього протягом останніх років значно знизився
потенціал кваліфікованих робітників у порівнянні з розвинутими
країнами світу. В нашій державі менше 10 відсотків робітників є
фахівцями високої кваліфікації, тоді як, наприклад, у США – 43
відсотки, в Німеччині – 56 відсотків. Спостерігається
катастрофічне старіння кадрів: середній вік робітників у сфері
матеріального виробництва становить 55-60 років. Повсюдно
відчувається брак робітничих кадрів. Науковці стверджують, що
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через декілька років робітничими кадрами будуть забезпечені
лише 30-37 відсотків робочих місць на виробництві.
Спостерігається падіння престижу робітничих професій,
неефективне інформування населення про попит на професії,
недостатня участь суб’єктів господарювання в розв’язанні
проблем професійно-технічної освіти, адже саме ця галузь освіти
є головним джерелом підготовки і формування людського
потенціалу в економіці держави, який в економічній думці ХХ
століття був визначений найціннішим ресурсом, набагато
важливішим, ніж природні ресурси або накопичене багатство.
Саме людський капітал, а не матеріальні засоби виробництва, є
наріжним каменем конкурентоспроможності, економічного
зростання та ефективності виробництва.
Базовим методологічним положенням теорії людського
капіталу є використання економічного підходу до аналізу таких
проблем, як теорія економічного зростання, розподіл доходів,
інвестицій в людину. Людський капітал – це сформований або
розвинений у результаті інвестицій і накопичений людиною
певний запас здоров’я, знань, умінь, професійних навичок,
здібностей, мотивацій та інших продуктивних якостей, який
використовується в економічний діяльності, сприяє зростанню
продуктивності праці та впливає на зростання доходів
(заробітків) його власника [3, с. 54–57].
Здатність держави підтримувати і вдосконалювати
кваліфікацію робочої сили є одним з найголовніших і нагальнішим питанням підвищення ефективності виробництва і сфери
послуг, забезпечення національної безпеки держави, подолання
кризових явищ у суспільстві, здійснення прориву виробничого
потенціалу на ринок високих світових технологій. Існуюча
сьогодні система підготовки робітничих кадрів має бути
приведена в більш сучасну та ефективну відповідність до потреб
економіки України в робочій силі в усіх її сферах. Показники
державного замовлення на підготовку робітничих кадрів повинні
відповідати реальним запитам економіки, в першу чергу, для
інноваційних галузей.
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Нерозробленість
науково-обґрунтованого
прогнозу
становлення ринку праці з урахуванням сучасних тенденцій
розвитку економіки в державі спричинила неймовірні перекоси у
формуванні трудових ресурсів, що породжує кадрову кризу:
нестачу висококваліфікованих і кваліфікованих робітників та
небувале зростання підготовки незатребуваних спеціалістів у
вищих навчальних закладах.
Неувага центральних і місцевих органів виконавчої влади, а
також суб’єктів господарювання призвела до незадовільної якості
підготовки і перепідготовки робітничих кадрів як у професійних
навчальних закладах, так і безпосередньо на виробництві, що
пов’язано із застарілою матеріально-технічною базою для
професійного навчання, слабким методичним забезпеченням
навчально-виховного процесу в професійних навчальних
закладах. Ця діяльність є неефективною, бо не спроможна
задовольнити потреби ринку праці. В Україні середньостатистичний робітник проходить підвищення кваліфікації раз у 15 років,
тоді як у розвинених державах – раз у 3-5 років.
Експерти з проблем глобальної економіки стверджують, що
ХХІ століття стане епохою конкуренції за робочу силу, оскільки
саме людський капітал, трудові ресурси держав є основними
довготерміновими факторами конкурентоспроможності економіки. Ні новітні технології, ні найновіша техніка, ні комфортні
умови розвитку держав без якісно підготовленого виробничого
персоналу не спроможні домогтися високої продуктивності
праці, якості продукції та надаваних послуг. Досвід показує, що
найстійкішою є економіка тих країн, в яких наявне неухильне
зростання частки високоосвічених і висококваліфікованих
робітників.
Формування економіки, заснованої на знаннях і вміннях,
вимагає випереджувального розвитку системи професійнотехнічної освіти. Цей розвиток є неможливим без досягнення
європейського рівня освітніх стандартів з урахуванням
національних особливостей, без проведення модернізації,
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розширення функцій та трансформації цієї системи у світовий
освітній простір.
Назріла необхідність вироблення науково обґрунтованої
державної політики розвитку професійно-технічної освіти, з
урахуванням змін в економіці та суспільному житті країни,
відмови від фінансування цієї галузі освіти за залишковим
принципом. Ці проблеми є основним стримуючим фактором
щодо задоволення потреб держави, суспільства й особистості в
освітніх послугах у сфері професійної освіти, забезпечення
громадянам рівного доступу до якісного професійного навчання
впродовж життя, що сприятимуть економічному зростанню
держави та її безпеки.
Складається враження, що в розв’язанні цих питань сучасна
влада, як у Центрі, так і в регіонах або діє непрофесійно, або
свідомо підриває основи державності: духовно-моральні устої та
національне виховання молоді, економічну стійкість країни,
керуючись інтересами не суспільства, а окремих політичних
партій чи амбіцій окремих політичних гравців, ігноруючи
волевиявлення і потреби українського народу. Великим
непорозумінням у державі є підготовка майже 80 відсотків
молоді, що здобула повну середню освіту, у вищих навчальних
закладах при потребі у спеціалістах менше 20 відсотків, а в
професійно-технічних навчальних закладах – лише 20 відсотків
при потребі 80 відсотків у кваліфікованих робітниках.
Ніяк не спроможеться влада на розроблення і прийняття
Верховною Радою України Закону України “Про соціальне
партнерство в галузі професійної освіти”, який би мотивував та
стимулював роботодавців і підприємств-замовників робітничих
кадрів у створенні належної матеріально-технічної бази ПТНЗ,
забезпечення їх матеріалами, інструментами, технологічною
документацією, щоб вони турбувалися про проведення якісної
виробничої практики на підприємствах, допомагали учням –
своїм майбутнім робітникам у забезпеченні їх побуту, дозвілля,
створенні умов для проведення якісної підготовки до
інноваційної діяльності, професійного виховання, адже це має
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бути в їх інтересах – володіти висококваліфікованим,
високоосвіченим людським капіталом.
Не вирішені в державі наболілі проблеми трудового
навчання
і
виховання
школярів,
переходу
середніх
загальноосвітніх шкіл до профільного навчання, створення в
навчально-виховних закладах усіх рівнів державної служби
професійної орієнтації, мотивації учнів до здобуття тих чи інших
професій і спеціальностей (лише 20 відсотків школярів
мотивовані на конкретну (розумову чи фізичну) працю),
проведення кваліфікованої діагностики рівня здібностей,
придатності до здобуття певних професій, відбору учнів за рівнем
знань, наполегливості в навчанні та психомоторних якостей для
здобуття відповідного фаху.
Ми часто звертаємося до світового досвіду підготовки
виробничого персоналу, але майже не використовуємо
історичного досвіду нашого народу. Придивімось до матеріалів
Першого українського педагогічного Конгресу, що відбувся 2-3
листопада 1935 року в м. Львові з ініціативи Головної управи
товариства “Рідна школа” в умовах нищення української освіти в
польській державі. Відкриваючи Конгрес, голова цього
товариства, професор Іван Галущинський наголосив: “Головним
завданням цього конгресу є устійнити виховання нашої молоді,
що своєю можливістю вибивається понад інші справи особистого
чи громадського життя. Коли наша виховна діяльність має
увінчатися бажаними осягами, то вона, як і кожна інша, мусить
звернутися лицем до життя, до життєвої дійсності, та не сміє від
неї відвертатись… Ця дійсність важна тому, бо на наших очах
провалюються дотеперішні форми життя, обезцінюються давні
вартості. Заразом народжується щось нове”.
На Конгресі працювала секція фахового виховання, на якій
виступили інженер Роман Білинський та доктор – інженер –
Євген Храпливий.
У рефераті Р. Білинського “Достроєння школи до потреб
нашого господарського життя” є такі слова: “Школа тоді сповняє
як слід своє завдання, коли її вихованки є придатні своєму

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ…169
громадянству. Коли ж багато з них не знаходить праці, то це
наводить здогад, що школа не зовсім відповідає потребам
суспільності”. Доповідач зауважує: “Щоб пізнати, в чім суть
цього недостроєння, треба прослідити зв'язок між школою,
професіями та безробіттям, передусім молоді, яка в тій школі
вчилася”.
Очевидно, оте нинішнє “недостроєння” загальноосвітніх,
професійних і вищих шкіл в Україні призвело до того, що нині
кожен п’ятий працівник з вищою освітою займає посаду, яка не
відповідає ні рівню, ні профілю його освіти, а кожен третій –
зайнятий на роботах, що не потребують вищої освіти. За п’ять
останніх років кількість фахівців з економіки та права зросла в
півтора раза, тоді як – інженерного профілю лише на вісім
відсотків. Тривожною є тенденція до скорочення серед
економічно активного населення частки працівників із
професійною освітою, бо майже його третина не має ніякої
професійної освіти. Збереження цих тенденцій може призвести до
краху наше господарсько-економічне життя.
Актуальними залишаються думки Р. Білинського: “Якщо
йде про пропаганду фахових шкіл, то вона потрібна передусім
між маєтнішою верствою, головно міщанською, серед якої
побутують погляди, немовби практичні фахи торгівля чи ремесло
менш почесні від інтелігентських звань (професій). Ті погляди в
наших обставинах шкідливі, тому їх треба поборювати і
виказувати їх нестійкість. Щодо нижчості, то вона ніколи не
лежить у самім званню, тільки хіба в нижчій особистій культурі
даної людини. Якщо її піднесемо, то відпаде всяка можливість
балачок про нижчість того чи іншого фаху”. Доповідач також
говорив про те, що вибір звання, тобто професії, вимагає
перевірки різноманітних чинників учня: індивідуальних, психофізичних прикмет людини, стану здоров’я, затребування на працю
в окремих фахах.
“Ще важніше від навчання, – говорить доповідач, – є
виховання… Успіх у господарському житті рішають не тільки
знання і розум, але й особливіші прикмети характеру, як
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активність, меткість, підприємливість, рішучість, послідовність,
роботящість, витривалість, словність, точність і солідність. У них
усіх визначну роль грає вольовий чинник, у нас, українців, не
дуже сильно розвинений… Людей непересічно здібних досить у
нас, та ці здібності страшно часто марнуються через слабу волю.
Легше знайти в нас людину здатну до одноразової самопожертви,
як до дрібної, але постійної напруги. Тому школення волі й
виховання характерів уважаю справою незвичайної ваги…”.
Реферат “Потреба розбудови нашого хліборобського
шкільництва” виголосив теоретик громадської агрономії в
Західній Україні, доктор-інженер Євген Храпливий. Він
наголошував, що хліборобські школи мусять жити духом і
настроєм, що ним живуть хлібороби даного району. Педагоги
мусять зв’язати хліборобське шкільництво з практичним життям,
хліборобська школа має своїми фахівцями обслуговувати вимоги
району, бути місцем, де правильно ведеться господарювання,
бути зразком для дооколичних хліборобів.
Далі Є. Храпливий говорить, що завдання хліборобської
школи – не тільки вишколення доброго фахівця-хлібороба, а й
виховання громадянина. Учитель хліборобської школи мусить
бути не тільки добрим фахівцем-агрономом, чи то фахівцем іншої
спеціальності, якої йому доручено навчити, але він повинен бути
також дуже добрим педагогом і громадським діячем, що
громадську працю вважає складовою частиною свого завдання,
як фахівця і педагога.
Ось як думали, про що дбали українські вчені-педагоги в
умовах важкого стану народу під гнітом чужої держави, в
положенні країни “територіально роздертої, внутрішньо
розсвареної, культурно відсталої, економічно слабої”.
Ось які надії покладалися на фахові школи, щоб «визволити в
нації приспані, розсіяні і зв’язані своїми приватними інтересами
сили, запрягти їх до праці на підйом народу, щоб піднестися,
дігнати сусідів, щоб прийшов культ праці, суспільної корисності,
щоб на місце нинішнього постійного питання: “Що я з того буду
мати?” прийшло інше: “Що я можу дати спільноті?”.
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Найважливішою проблемою Конгресу, його завданням було
вжити “усіх своїх моральних та інтелектуальних сил, усіх своїх
здібностей, щоб намітити напрямні національного виховання”.
На секції українознавства відчитав реферат на тему:
“Українознавство у вихованні молоді” відомий український поет і
драматург, професор-педагог Василь Пачовський. Він наголосив:
“Ми вповні свідомі того, що українське свідоме покоління
виховає тільки школа з українською мовою навчання, але
пройнята наскрізь національним духом не зі становиська
боротьби і ворожнечі до сусідів, а зі становища любові рідного
краю… Коли школа з українською мовою навчання не має того
хребетного стовпа, то вона виховує безхребетну інтелігенцію, яка
в хвилі бурі і натиску готова до зміновіховства, як безхарактерна,
здібна до ренеґатства не тільки свого народу, але й держави”.
Які актуальні для нашого сьогодення думки і слова!
Надзвичайно важливими є висловлені доповідачем думки:
“учитель мусить все вчитися, з кожної відомості черпати
прочитаний матеріал до своєї святої цілі, – вічно творити,
переживати і ніколи не повторюватися”. Він “як громадянин і як
людина має вічно образуватися і творити душею новий світ
нового покоління… Він має творити нових людей, він формує
через своїх вихованців родину, місто, громадянство, цілу націю”.
Перший український педагогічний конгрес підняв багато і
на сьогодні гостро актуальних проблем й у своїй резолюції
підкреслив: “Повне національне виховання в усіх ступенях,
категоріях і щаблях шкільних і виховних установ потребує
господарського наставлення, і вони є одним із основних
програмових елементів. Тому освіту вчительства повинно
заокруглювати також знання економічних і господарських наук”
[6, с. 72–82].
Нині найбільша частина бюджету нашої держави
витрачається на соціальну сферу, в тому числі й освіту, хоч на
практиці бачимо дуже низьку якість підготовки спеціалістів і
кваліфікованих робітників, які не спроможні забезпечити високу
продуктивність праці та якість товарів на ринку.
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У народі побутує думка, що нові лідери-керівники держави
зможуть домогтися швидкою зростання добробуту незалежно від
результатів людської праці. Однак, процес розвитку економіки є
еволюційним і довготривалим. Про це свідчить досвід
розвинених країн, які століттями йшли до високого рівня життя.
Лише через формування ринкових відносин, мобілізації самого
народу до продуктивної праці, розвитку підприємництва,
насичення ринку вітчизняними товарами, повсюдної організації
якісної підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації
виробників можна досягти зростання життєвого рівня населення.
Про це мусять пам’ятати і знати всі громадяни України в умовах
уходження нашої держави в Європейський Союз.
Дослідження показують, що молодь в Україні в основному
орієнтується на здобуття престижних, високооплачуваних
професій. У результаті обирає не ті професії, до яких має
відповідні дані і можливості. Часто молоді люди не здатні
оволодіти обраними професіями на необхідному рівні, відповідно
до вимог ринку праці та потреб держави. Більшість випускників
середньої школи уникає професій, які потребують великих затрат
фізичної сили, вважаючи їх непрестижними. Звідси великий
дефіцит робітничих професій в Україні. Не сприяють
професійному самовизначенню й загальноосвітні школи
(технологічний напрям профільного навчання – підготовки до
професій з інженерії, техніки, механіки, а також – робітничих
професій обрали тільки 52 школи з усіх 20 тисяч шкіл держави).
Наслідком такої “професійної орієнтації” є різке збільшення
кількості осіб, що здобувають вищу освіту, і стрімке падіння
рівня і якості їхніх знань і вмінь, бо у вищі навчальні заклади
потрапляють практично всі, хто може оплатити навчання.
Держава отримує спеціалістів низького рівня і не тих професій,
яких гостро потребує.
Показовим є й те, що кількість вищих навчальних закладів в
Україні в чотири-пять разів перевищує кількість вишів у
Великобританії, Франції, Німеччині, Італії, Іспанії, Польщі,
Румунії. При тому більшість приватних вишів в Україні не мають
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власних приміщень, відповідної кількості науково-педагогічних
кадрів, не займаються науково-дослідною роботою. В багатьох
навчальних закладах процвітає корупція, хабарництво, побори із
студентів за складання заліків та екзаменів, що призводить до
ситуації, коли студенти фактично не вчаться, не відвідують
бібліотек, не читають відповідної літератури, підручників і
посібників.
У заклади професійної освіти в основному йдуть
випускники шкіл, батьки яких не спроможні платити за навчання,
або ті, котрі при незалежному оцінюванні отримали менше 124
балів, що відповідає за п’ятибальною системою “двійці з
плюсом”, тобто це діти нижче середнього рівня розвитку.
Проблематично, чи можна з них у потрібній кількості
підготувати робітників високої кваліфікації – “професорів” своєї
справи. Чи не через такий стан з підготовкою кадрів маємо багато
аварій, катастроф, нещасних випадків, нанесення шкоди та інших
неполадків.
Не сприяють поліпшенню ситуації й органи управління
освітою (Міністерством освіти і науки України в минулі роки
видано ліцензій на навчання у вищих навчальних закладах у три
рази більше, ніж сумарно є всіх випускників середніх шкіл,
закладів профтехосвіти, технікумів і коледжів, що дають середню
освіту).
Дослідження показують, що понад 60 відсотків українських
студентів після здобуття вищої освіти мають намір працювати за
кордоном, в заможних країнах. Отже, здебільшого наша молодь
не збирається працювати над тим, щоб змінити ситуацію в нашій
державі на краще.
Серйозні проблеми маємо в державі з вихованням сучасної
молоді, адже посідаємо перші місця у світі за зловживанням
алкоголю та нікотину серед молоді та дітей.
У значній мірі виправити ситуацію з вихованням і
перевихованням молоді, прищепити їй любов до праці, до
майбутньої професії, до своєї держави можуть професійнотехнічні навчальні заклади. Саме в них молодь систематично
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вчиться працювати, застосовувати знання на практиці,
перетворювати їх в уміння, набувати професійних навичок.
Тільки в цих закладах є педагоги – майстри виробничого
навчання, котрі мають вищу освіту різних рівнів акредитації,
високий робітничий розряд і досвід роботи на виробництві.
Особистий приклад майстра – найголовніше у становленні
майбутнього фахівця-професіонала. В цьому типі навчальних
закладів є великий педагог – труд, на який відводиться більше
половини навчального часу. А труд, – як підкреслював видатний
український педагог Василь Сухомлинський,
– є коренем
моральності. Ці навчальні заклади не є тупиковими. В них учні
здобувають повну середню освіту і кращі з них мають
можливість продовжувати навчання і здобувати вищу освіту за
набутим профілем. Як показує вітчизняний і зарубіжний досвід,
добрими інженерами, спеціалістами різних галузей виробництва і
сфери послуг стають саме випускники навчальних закладів
професійної освіти.
У стратегії розвитку трудових ресурсів мають визначатися
пріоритети в підготовці виробничого персоналу в системі
професійно-технічної освіти та на виробництві, встановлюватися
певні пропорції щодо реальної потреби у підготовці кадрів у
вищих і професійних навчальних закладах. Фінансування
підготовки кваліфікованих робітників у професійних навчальних
закладах має бути багатоканальним, де інвесторами є органи
державної, регіональної, місцевої влади і роботодавці; доцільно
створити умови для залучення додаткових позабюджетних
коштів у цих закладах. З цією метою на законодавчому рівні
потрібно встановити відповідні пільги для суб’єктів
господарювання, інших сторін.
Розвиток професійної освіти в Україні залежить від багатьох
чинників, зокрема: державної політики в цій сфері освіти;
врахування світових тенденцій у науково-технічному поступі
різних галузей виробництва; якості державних стандартів;
науково-методичного забезпечення професійної підготовки
робітників; підготовки нової генерації педагогів професійної
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освіти, їх педагогічної майстерності та соціальної захищеності;
участі роботодавців у підготовці сучасного виробничого
персоналу і створенні необхідної матеріально-технічної бази
навчальних закладів.
Формуванню
ефективних
фінансово-економічних
механізмів сприятиме розробка методики розрахунку вартості
підготовки кваліфікованих робітників з урахуванням складності
професій, базової моделі розрахунку нормативу бюджетного
фінансування на одного учня; цільового фінансування
перспективних прикладних досліджень і соціально-освітніх
проектів; запровадження нових економічних механізмів
функціонування, стимулювання інвестицій юридичних і фізичних
осіб у розвиток професійної освіти, розмежування бюджетного і
позабюджетного фінансування професійних навчальних закладів,
здійснення їх економічної діяльності на засадах неприбутковості.
Людські ресурси найважливіший чинник створення
економічного потенціалу держави. Освіта, професійна підготовка
є головним процесом якісного вдосконалення і формування
людського капіталу, забезпечення конкурентоспроможності
робочої сили в ринковій економіці.
Науково-технічний прогрес ставить нові вимоги до рівня
освіти і підготовки на лише спеціалістів, а й робітників, праця
яких інтелектуалізується. Разом з тим, в умовах постійного
загострення міжнародної конкуренції й нашого істотного
технологічного відставання від провідних економічно розвинутих
країн світу професійна підготовка фахівців має бути орієнтована
на випереджувальній розвиток вітчизняної економіки. Цьому
завданню має відповідати й розумне кількісне співвідношення у
професійній підготовці спеціалістів у вищих і кваліфікованих
робітників у професійних навчальних закладах. Це питання
потребує негайного вирішення, бо існуючі перекоси в підготовці
у вищих і професійних навчальних закладах не відповідають
головному принципові освіти – природовідповідності. Зрештою
досвід багатьох країн: Німеччини, Франції, Австрії, Бельгії,
Фінляндії, Чехії засвідчує, що пропорції в підготовці молоді у
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вищих і професійних навчальних закладах складають приблизно
30 до 70 відсотків. У Японії це співвідношення складає 50 до 50
відсотків.
Слушно висловилася академік-секретар Національної академії педагогічних наук України Н. Г. Ничкало: “В освіті України
маємо “перевернуту піраміду”: понад 80 відсотків випускників
загальноосвітніх шкіл спрямовується на академічний профіль, й у
чотири, п’ять разів менше – на професійно-технічну освіту. Ця
диспропорція далі поглиблюється… Якщо в Україні й надалі
освітня піраміда буде перевернутою, то це негативно позначиться
на соціально-економічному розвитку держави” [4, с. 4].
У квітні 2013 р. на нараді з директорами професійнотехнічних навчальних закладів м. Києва Голова Верховної Ради
України В Рибак наголосив, що існуючі проблеми з фінансування
зумовлюють те, що в ПТНЗ дійсно немає сучасного обладнання,
на якому б учні могли здобувати практичні навички. “Протягом
останніх двадцяти років фінансування закладів та установ
системи профтехосвіти було вкрай обмеженим. Матеріальнотехнічна база ПТНЗ на 100 відсотків застаріла. Не вистачає
сучасних підручників і навчальних посібників. Упродовж 12
років з запланованих понад 400 найменувань підручників видано
30 відсотків. Без цього ми не можемо йти вперед і підніматися в
ряд розвинених Європейських держав… Держава зобов’язана
зайнятися профтехосвітою” [1, с. 1–2].
Хочеться вірити в ці слова.
_________________
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З ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОГО ПОРАДНИЦТВА
В ГАЛИЧИНІ У 30-Х РОКАХ ХХ СТ.:
ДОСВІД МИНУЛОГО ТА ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОСТІ*
ГАЛИНА СУБТЕЛЬНА
Вибір професії, професійне самовизначення молоді та
дорослих громадян – проблема не нова, і в умовах, що склалися в
освіті та економіці незалежної України, вона стала ще
актуальнішою з 90 –х років ХХ ст. З переходом до ринкових
відносин і появою ринку праці в країні, що виходила з системи
соціалістичної
планової
економіки,
почали
докорінно
змінюватися стереотипи щодо професійної підготовки молоді та
дорослого населення до сприйняття нового бачення професійного
покликання.
Ця проблема є важливою і нині, вона зберігає та збереже
актуальність у майбутньому. У зв’язку з переходом до
суспільства знань, упровадження інноваційних технологій
футурологи передбачають нові професії. У зв’язку з цим у різних
країнах світу діють технології професійної орієнтації,
професійної адаптації, професійного відбору, професійної
переорієнтації, професійної мобільності та професійного
виховання. Цей комлекс педагогічних професійноорієнтаційних
технологій чітко структурований для кожної країни, бо
екстраполюється на особливості їх національних економік.
З кін. ХХ - поч. ХХI ст. в Україні активізувалися питання
професійної орієнтації молоді, центри зайнятості ведуть роботи з
переорієнтування на нові професії дорослого населення,
зорієнтування молоді на освоєння складних, багатопрофільних
професій, ведуться пошуки шляхів вирішення цих проблем з
урахуванням особливостей економічного розвитку України.
© Субтельна Галина, 2014
*Подано в авторській редакції
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Також гостра необхідність у розробленні нових підходів до
проблем профорієнтаційної роботи у школах та професійних
навчальних закладах знайшла своє відображення і в наукових
пошуках дослідників.
Проблему професійного порадництва в Галичині активно
впроваджувало впродовж 30-х років ХХ ст. Товариство “Рідна
школа”. Саме ця сторінка з історії професійного шкільництва
Галичини, яку розглядаємо в контексті історії професійного
порадництва, вказує на те, що все “новее” – це добре забуте
“старее”. Сучасні освітні інноваційні підходи до вирішення
багатьох проблем сьогодення вже мали місце в минулому. Пошук
нових шляхів розвитку професійної освіти не може обійтися без
процесу вибудовування історичного ланцюжка з тієї чи іншої
проблеми.
Проблема професійного самовизначення молоді та дорослих
громадян не нова, але для умов, що складаються в освіті й
економіці незалежної України, дуже актуальна. В Україні з
переходом до ринкової економіки, коли все інтенсивнішими
стають процеси вивільнення робочої сили та підвищуються якісні
вимоги до кваліфікації працівників, система професійної
орієнтації набуває особливого значення. Потреби активного
регулювання ринку праці, розвитку соціальної ініціативи
населення визначають основні положення “Концепції державної
системи
професійної
орієнтації
населення”,
схваленої
постановою Кабінету Міністрів України в січні 1994 року.
Роль професійної орієнтації у формуванні ефективної
зайнятості населення зумовлена тим, що усвідомлений
громадянами вибір професії створює передумови для одержання
максимально
високих
результатів
трудової
діяльності.
Профорієнтація сприяє раціональній перебудові структури
народного господарства, оскільки допомагає враховувати реальні
потреби у професіях, є засобом запобігання стресових станів
людей, яким загрожує безробіття. Вона спрямована на
досягнення збалансованості між професійними інтересами і
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можливостями людини та потребами суспільства у професійній
діяльності.
За
даними
наукових
досліджень,
профорієнтація,
правильний професійний вибір у середньому на 10–30 відсотків
підвищують продуктивність праці, на 20–25 відсотків скорочують
плинність кадрів, на 35–45 відсотків знижують аварійність і
травматизм,
на
8–10
відсотків
продовжують
період
працездатності людини. Крім того, у 3–4 рази знижують
відрахування учнів із професійних навчальних закладів.
Проблема розвитку психотехнічного порадництва в Україні,
зокрема в Галичині та у світі, має свою історію розвитку, за
історичними фактами якої криються причини багатьох проблем,
що проектуються в сучасність.
На початку ХХ ст. мережа консультативних професійних
порадень активно функціонувала в Європі, психотехнічні послуги
користувались популярністю серед молоді та дорослих.
У ІІ-й половині ХХ ст. промислово розвинуті країни Європи
зосередили свою увагу на питаннях професійного порадництва як
науково обгрунтованого обрання громадянами професій
(психотехнічне порадництво). Саме ці проблеми вирішували
психотехнічні інститути, їх розробками користувалися психотехнічні порадні з вибору професії. В таких дослідженнях брали
участь учителі, лікарі, психологи, вихователі, інженери.
У
Польщі
цей
рух
розвивався
в
контексті
загальноєвропейських тенденцій, значну увагу держава приділяла
заснуванню та розвитку психотехнічних інститутів, порадень для
вибору професії.
Психотехнічний інститут, Професійна порадня Патронату
над ремісничою і промисловою молоддю у м. Львові були
державними польськими організаціями, що суттєво впливали на
розвиток професійної освіти першої половини ХХ ст. в Галичині.
В цей час формувалася доволі розгалужена мережа професійних
порадень і психотехнічних установ і станом на 1938/1939 н. р. в
шкільних округах Речі Посполитої Польщі була розвинута
мережа цих установ.
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Кількісно
значна
мережа
професійних
порадень,
зосереджених у Варшаві, служила прикладом уваги держави і
громадян до питань наукового вибору професій, організованого
працевлаштування та планування набору учнів до професійних
навчальних закладів. Наявність національних професійних
порадень засвідчувала, що в цій проблемі важливо враховувати
національний компонент. Державних психотехнічних і
професійних порадень було небагато, переважно ці установи, як і
професійні навчальні заклади, існували за рахунок коштів
товариств, союзів тощо.
Вивчення і освоєння європейського досвіду професійного
порадництва українськими педагогами Галичини розпочався в
20 –их роках ХХ ст.
Відома українська громадська та освітна діячка, що жила і
працювала в Чехії, М. Омельченко у 1925 р. в Празі видає книгу
“Вибір фаху”, в якій, описуючи досвід і досягнення чеського
професійного шкільництва в галузі професійного порадництва,
наголошує про потребу розвитку таких інституцій у Галичині.
Видатний український вчений – психолог, педагог С. Балей,
який у 20-30 –х роках ХХ ст. працював у Варшаві, як професор
психології і виховання, глибоко володів проблемою
психотехнічних досліжень. З ініціативи С.Балея постала і діяла
під його керівництвом з 1931 до 1938 року Комісія у справах
професійного консультування і психотехніки при Кураторіумі
Варшавського шкільного округу. Під його керівництвом та за
участю було розгорнуто широку дослідницьку роботу,
організовано психотехнічні інституції з метою організації
практичної роботи з дітьми та молоддю. Працюючи у Варшаві,
підтримує
зв’язки
з
українською
науковою
вчений
громадськістю, орієнтується в тому, що відбувається в Галичині.
В листопаді 1936 р. бере участь у Першому Українському
педагогічному конгресі у Львові і виступає з доповіддю
“Психольогія характеру”, в якій піднімає важливі проблеми
дитячих характерів з різних околиць Галичини, аналізує їх
наставлення до праці та вибору фаху.
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4 лютого 1932 року у Львові був відкритий заклад
професійної орієнтації шкільної молоді “Українська порадня з
вибору звання” як наукова комісія в Українському Педагогічному
Товаристві “Рідна школа”. Відомий громадський діяч і педагог
І. Ющишин про відкриття установи писав: “Тепер час вимагає
розумного розподілу й оволодіння засобами праці. Основним
гаслом організованого будівництва сучасних культурних
громадянств є: кожен громадянин повинен знайти своє місце на
теренах суспільної праці, кожна людина повинна зайняти своє
місце у фаховій галузі матеріального чи духовного виробництва
відповідно до своїх фізичних чи духовних талантів та
можливостей... Невідповідний громадянин на невідповідному
місці є самогубцем своєї індивідуальності та дезорганізатором
життя передбаченого соціального шляху творчості” [5, с. 241].
Ідея заснування професійної консультаційної установи для
української молоді Галичини первинно виникла не при
Товаристві “Рідна школа”, а на одному із засідань Українського
технічного товариства (УТТ) ще у 1930 році.
З питань організації та підготовки
майбутньої
психотехнічної установи при УТТ було засновано організаційний
психотехнічний комітет. Організаційний комітет старався
ознайомити широкі кола українського громадянства “з наукою і
працею можливої консультації з вибору звання через: 1)
організацію пропаганди в пресі (“Діло”, “Жіноча доля”, “Новий
Час”, “Торгівля і Промисл”, “Рідна школа”, календарі і збірки
“Просвіти”); 2) проведення циклу публічних лекцій з області
професійної орієнтації, прикладної психології, суспільної
економії та гігієни; 3) написання і виголошення рефератів у
“Технічному Товаристві”, гуртках “Рідної школи”, товаристві
“Зоря” і на з’їзді Українських інженерів. Конгрес представників
цих інституцій ухвалив резолюцію такого змісту: “Конгрес
вважає корисним і необхідним заснування психотехнічної
професійної консультації у Львові, звертаючись до членів своїх
організацій, всіх працівників на психотехнічному полі
підтримати активною працею цю установу”.
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Організаційний комітет УТТ налагодив активні ділові
зв’язки перш за все з польською та єврейською професійними
консультаціями у Львові, які
успішно працювали у
професійному порадництві, налагодив зв’язки з зарубіжними
установами, які надали УТТ зразки статутів, інструкцій,
матеріали для різних тестувань, потрібні для психотехнічної
професійної консультації.
Перед новоствореною організацією ставилося завдання:
скеровувати молодь до вибору такого звання, яке найкраще
відповідає вродженим здібностям кожної людини; свої поради
ґрунтувати на основі пізнання душевних (психічних) і тілесних
(фізичних) прикмет кожної людини, яка побажає одержати таку
пораду; прагнути, по можливості, придбати якнайбільше
матеріалів щодо організації психофізичних дослідів та
інформативного матеріалу з обсягу шкільництва і пов'язаних з
цим економічних справ, щоб якнайповніше служити українській
молоді порадами про вибір звання та інформацією про професійні
школи. Була створена виконавча комісія при головній управі
Товариства “Рідна школа” у Львові.
Роботу з професійної консультації щорічно забезпечувало в
середньому 86 фізичних і 14 юридичних осіб (українські
економічні й культурні установи та професійні організації).
Бібліотека установи була вкомплектована літературою
українською та іноземними мовами, що забезпечувало високий
науковий і кваліфікаційний рівень консультацій, які надавалися в
письмовій чи усній формах, проведення спеціальних
психотехнічних і лікарських дослідів в окремо призначені дні і
години. При професійній консультації функціонували окремі
секції: психотехнічна, економічно-статистична, секція фахового
шкільництва.
Завданням психотехнічної секції було розробляти,
впроваджувати і стежити за правильним добором тестів та
матеріалів для дослідів, які вона проводила в навчальних
закладах Товариства “Рідна школа”. За результатами тестових
досліджень різних психічних функцій у характерах української
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молоді були складені діаграми і класифікаційні графіки.
Результативними були зусилля праці цієї секції, скеровані на
виконання і опрацювання серії різних професійних тестів, було
складено професіографічні карти з психофізичними вимогами до
шестидесяти чотирьох професій.
Члени Психотехнічної секції займалися розробкою власних
тестових норм професійної працездатності випускників
українських шкіл, проведено понад п’ять тисяч психотехнічних
дослідів над учнями V, VI і VII класів народних шкіл Товариства
"Рідна школа" у Львові та в регіоні. Результати досліджень
узагальнювалися переважно у вигляді метричних графіків. Члени
Психотехнічної секції охопили дослідженнями учнів загальноосвітніх і професійних шкіл, гімназій та ліцеїв Товариства “Рідна
школа” у Львові, Рогатині, Стрию та ін.
У наступні роки секція продовжувала працювати в напрямі
нормалізації тестових досліджень у народних школах і
підготовки тестового матеріалу для середніх шкіл. У своїх
дослідженнях професійна консультація спиралася на тестові
класифікації, побудовані за психотехнічними даними із
Львівських народних шкіл, які відвідували діти зі Львова і
найближчих околиць. Пізніше тестуванням були охоплені
народні школи у Золочеві, Бережанах, Рогатині, Ходорові,
Станіславові, Коломиї. Дослідження проведено в V, VI і VII
випускнийх класах шкіл, охоплено 60% дітей. Здійснено
математичну обробку результатів, для кожного класу і школи,
обчислено окремі відсоткові відношення стосовно певних
психічних якостей чи функцій, що відображено у відповідних
діаграмах. Одночасно проведено профорієнтаційне анкетування.
У звітах секції зазначалося, що зібраний матеріал досить
докладно показав різницю між Львівською дитиною і дитиною з
провінції.
Удосконалення тестових досліджень на основі власного і
зарубіжного дослідних матеріалів дало можливість професійній
консультації опиратися на метричні графіки, які відображали
вікові відмінності, а не на шкільні класи, як це було в попередні
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роки. Проведено необхідні статистичні обчислення досліджень з
дітьми 11–19 років і складено метричні діаграми. Це, безумовно,
дало більш правдиву і об’єктивну інформацію. Маючи необхідну
теоретичну і практичну базу, члени секції організували для
вчителів “Рідної школи” окремий курс з метою познайомити
вчительство з дослідними засобами і методами перевірки
психічних здібностей та, щоб заохотити вчительство до ведення
шкільних індивідуальних карт.
Сферою діяльності економічно-статистичної секції було:
1) дослідження питань з сучасного українського економічного
становища; 2) збирання відомостей про ринок праці; 3) надання
інформації щодо термінових потреб фахівців з конкретних
спеціальностей; 4) спрямовування молоді з народних і середніх
шкіл до фахових шкіл; 5) налагодження тісного контакту з усіма
організаціями,
економічними
установами,
професійними
промисловими і торговельними підприємствами; 6) обмін
інформацією та порадами щодо підготовки фахівцями
консультації рефератів про вибір спеціальності й професійні
школи.
Секція сформулювала каталоги професій ремісничих і
торговельних шкіл, підготувала і передала до розгляду
професійної консультації цікавий узагальнюючий матеріал, в
якому було представлено декілька діаграм. У цих діаграмах
наводилися дані про кількість студентів на окремих відділеннях
вищих шкіл Польщі, кількість українських студентів у
політехнічних закладах за роками навчання на різних відділах
вищих шкіл, відсоток записаних і тих, які закінчують навчання на
різних відділах вищих шкіл. Членами секції був підготовлений і
розісланий збірник анкет з питаннями: 1) назва фаху;
2) можливості заробітку; 3) кількість українців; 4) кількість
українців, які могли б знайти працю; 5) освіта; 6) що потрібно для
власного підприємства; 7) якими якостями мусить відзначатися
добрий фахівець. Матеріали збірника розглядалися як
економографічне доповнення до професіографічних карт.
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Економічно-статистична секція співпрацювала з секцією
фахового шкільництва.
Секція фахового шкільництва свою діяльність здійснювала в
кількох напрямах: 1) збирання відомостей про професійні школи,
2) пропагування профорієнтації і професійного шкільництва
серед українського громадянства у пресі, 3) організація і
діяльність
інформаційно-координуючого
центру
щодо
скерування на навчання ремісничого учнівства і торговельних
практикантів, 4) організація обміну учнівської молоді українців
Галичини і діаспори.
Фахівці секції збирали інформаційний матеріал про школи
(програми, плани, проспекти та інформацію про умови прийому й
оплату за навчання). З цією метою розіслали у всі професійні
школи збірники анкет з супровідними пояснювальними листами
для з’ясування таких питань: 1) умови прийому (рівень шкільної
підготовки); 2) початок навчального року; 3) плата за навчання;
4) тривалість навчання; 5) обов’язкове проходження
переддипломної практики. Заходами управління Професійної
консультації складено і надіслано до всіх парафіяльних урядів
Львівської, Станіславівської і Перемиської дієцезій збірник анкет
для збирання статистики про дітей з вадами розвитку. Складено
перелік українських і польських професійних шкіл, створено
каталог та індекс із даними з різних шкіл (класифіковані за
родом, типом), діаграми, кольорові таблиці, виготовлено карти
професійних шкіл, розташованих на західноукраїнських землях.
Здійснювався збирання матеріалу про вищі школи як у регіоні,
так і за кордоном. З метою полегшення пошукової роботи
встановити контакти зі студентськими організаціями у вищих
школах.
Секція фахового шкільництва організовувала обмін
української галицької молоді та української молоді в Америці для
навчання. В цій справі прийнято документ про посередництво,
потреби і можливості обміну для навчання учнів, студентів, дітей
американських українців і місцевих українських громадян. Такі
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інформаційні статті розміщені в американській пресі (газети
“Свобода”, “Народна воля”, “Америка”).
Важливою сферою діяльності секції була організація при
професійній консультації інформаційного центру для учнів
ремісничих установ і торговельних практикантів – “Бюро
посередництва місць науки і праці для ремісничих і торговельних
практикантів”, яке вже на початку своєї роботи займалося учнями
доповнюючих фахових шкіл і учнями приватних майстрів. З
цього приводу в періодичних виданнях для широкого загалу
подавалася інформація про те, що через належно організоване
бюро можна буде практично розв’язувати одну з найважчих
проблем – скерування української молоді на навчання і практику
на промислові, ремісничі і торговельні підприємства. Також
йшлося про важкі господарські відносини села – безземелля і
безробіття – змушують селян емігрувати з села до міста і шукати
праці на інших ділянках господарського життя. Місто може
працю дати лише кваліфікованим силам, що мають фахове
знання в галузі ремесла, промислу і торгівлі. Для належної
допомоги й опіки молоддю Українська Порадня організувала для
вибору звання окреме Бюро посередництва місць науки і праці
для ремісничих і торговельних практикантів. Секція збирала
інформаційний матеріал про різні ремісничо-промислові і
торговельні фірми, які послуговувалися працею практикантів,
налагоджувала контакти та дбала про скерування до них
кандидатів на практичне навчання. Щоб виконати це завдання,
бюро вело облік ремісничо-промислових і торговельних фірм за
допомогою окремих картотек. Кожна фірма мала свою картотеку,
в якій реєструвала прийом і звільнення практикантів. Аналогічно
вівся окремий облік для учнів і практикантів. Практика показала,
що більшість ремісників і купців не оцінила велику потребу
таких бюро. Господарська скрута та висока оплата утруднювали
прийом нових учнів. Виходячи з такого становища, членами
секції було досягнуто домовленості з “Народною Торгівлею” про
прийом на навчання торговельних практикантів тільки через
бюро професійної консультації. Для зв’язків з приватними

188

Галина Субтельна

крамницями здійснено їх реєстрацію через Союз українських
купців. Крім того, налагоджено зв’язки з Міщанським братством,
“Зорею”, Ремісничою бурсою, товариством “Праця”, всього – з
42-ма ремісничими, промисловими, торговельними фірмами,
залучено до праці в секції представників цих організацій.
Дослідницька діяльність тогочасних психотехнічних
інститутів чи професійних консультацій – іноземних чи
українських – здійснювалася у двох напрямах: 1) дослідження
вимог і медичних чи фізіологічних показань чи протипоказань,
які ставить конкретна професія до людини, її психологічних
особливостей, тобто професіографічні досліди; 2) дослідження
здібностей, нахилів, психологічних особливостей, працеспроможності кандидатів. Професіографічні дослідження полягали в тому,
що психолог-дослідник спостерігав за працівниками даної
професії при виконанні ними певної роботи, звертаючи свою
увагу на психофізичні функції. Пізніше за допомогою тестів чи
експерименту досліджував вартість цих функцій. Результати цих
досліджень порівнював з фактичними досягненнями працівників
і на підставі цього складав професіографічну карту досліджуваної
професії.
Під час досліджень кандидатів спеціалісти консультації
використовували індивідуальні й групові експериментальні
методи (фізичні подразнення органів мислення, реакція
реагування) і тестування. Тест складався з групи завдань, при
розв'язанні яких беруть участь кілька психологічних ознак. Це
давало можливість точно визначити психічні здібності або
функції [4, с. 122–127]. В середньому за рік спеціалістами
консультації здійснено психотехнічні дослідження над 247
пацієнтами у Львові і провінції, а також 183 лікарські огляди.
Результати досліджень підтверджували, що фаховій
спроможності особи, успіхам, які вона може осягнути у своїй
праці, сприяє не лише доцільна фахова підготовка, але й у
великій мірі вроджена здатність до вибраного покликання... Для
кожного звання характерні кілька яскраво виражених основних
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ознак: спеціального виду увага, пам'ять, відповідний ритм життя,
реагування нервової системи, комбінації здібностей" [1, с. 18–21].
Цікавим є факт, що психологами того часу виділялися, в
залежності від домінуючої здібності, суб'єктивний, об'єктивний,
рефлексійний та чуттєвий типи людей, які відповідають сучасним
чотирьом акцентованим типам темпераменту: холерик, сангвінік,
флегматик і меланхолік. Наприклад, об'єктивний тип (сангвінік)
характеризувався як описовий, інтелектуально зберігаючий, який
виділяє ту енергію, яку акумулює в собі власною працею,
додаючи ззовні дещо суто своє, той, що пристосовується до
об’єкту. На думку психологів кінця ХІХ – першої половини
XX ст., люди з цим типом темпераменту мають нахил до
професійної діяльності вчителя, винахідника, інженера, адвоката,
торговельного працівника, організатора, наукового дослідника,
адміністратора, службовця. Щодо інших психологічних
особистісних якостей та здібностей кандидата, необхідних для
торговельної діяльності, професіографія містила такі вимоги:
зорова пам’ять, розумова рухливість, хист.
У співпраці Українського технічного товариства з
Товариством “Рідна школа” було проведено певну підготовчу
роботу. Спочатку у Львові було відкрито Психотехнічні курси
для ознайомлення вчителів з досвідом професійного
порадництва. Приватна установа Товариства “Рідна школа”
отримала назву: Українська психотехнічна порадня для вибору
звання у Львові.
Першим завданням управи Порадні було розгортання
профорієнтаційної роботи. На початку діяльності Порадня
ширила відомості про себе, пропагувала цю нову справу серед
населення. Було придбано карту фахових шкіл Галичини,
розроблено план і порядок роботи бюро пошуку місць праці,
розгорнуто велику пропагандистську роботу професійного
шкільництва. При Порадні працювали чотири секції: педагогічна,
економічно-статистична, лікарська, фахового шкільництва.
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Для налагоджування тісного зв’язку зі школами та з
батьками учнів працівники Порадні готували реферати про
професійне порадництво та професійні школи.
Порадня орієнтувалася на потреби ринку праці, знала
реальне становище місцевого господарства, напрями його
розвитку. При наданні порад скеровували молодь до тих
професій, які гарантували працю в майбутньому.
У роботі Порадні враховувалось те, що для певної фахової
підготовки існували окремі школи, тому розроблялись
рекомендації щодо пошуку відповідного навчального закладу,
умов прийому, доїзду до нього тощо [2, с. 18].
Основним завданням психотехнічної “Порадні для вибору
звання” у Львові був підбір майбутніх працівників за їх
природними здібностями з урахуванням реальних можливостей і
потреб. Найбільше уваги працівники Порадні приділяли веденню
профорієнтаційної роботи серед учнів народних шкіл Галичини.
Професійною орієнтацією охоплювали батьків. На батьківських
зборах працівники Порадні виступали з повідомленнями про
значення вибору професії для молодої людини, про увагу до її
професійних зацікавлень.
Психотехнічна “Порадня для вибору звання” у Львові
поширювала і вдосконалювала свою роботу, діяла поза межами
Львова (Золочів, Станіслав, Тернопіль, Сянок, Перемишль). У
звіті Головної управи Товариства “Рідна школа” за 1936/37
навчальний рік читаємо, що в цьому діловому році Порадня
звернула увагу на придбання відомостей про ринок праці та
умовини заробітку в різних фахах. Працівники Порадні
відвідували особисто визначних ремісників та інших фахівців,
збираючи в них інформацію про те, які звання під теперішню
пору й відносно будуччини дають найбільші вигляди на
розвиток, а в яких вже панує безробіття та безвиглядність. У
такий спосіб працівники Порадні зібрали докладні відомості про
60 фахів. З цього ж звіту довідуємось, що Порадня вела роботу,
спрямовану на розширення в Галичині мережі навчальних
закладів професійної освіти. На основі матеріалів перепису
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населення працівники Порадні підготували статистичні таблиці
про наявність фахівців-українців в різних повітах Галичини з
зазначенням віросповідання та визначенням процентного
співвідношення до кількості населення того чи іншого повіту.
Порадня вела пропаганду фахової освіти в українській пресі, на
радіо, готувала популярні видання на зразок: “Ким я буду?”, “Як
стати ремісником?”. У 1938р. при Порадні почав виходити
Пресово-інформаційний реферат, що мав постачати для
української преси статті й інформацію на теми про доцільний
вибір професії” [5, с. 197].
Діяла “Українська Порадня для вибору звання” до 1939 р.
коли, як і всі надбання українського професійного шкільництва,
була закрита і зліквідована, а в Галичині почали запроваджувати
всесоюзну систему професійного навчання і радянську систему
професійної орієнтації.
На превеликий жаль, в нашій державі не створено системи
професійної орієнтації в навчальних закладах, як це має місце в
більшості Європейських держав, де в усіх закладах освіти, від
дитячих
установ
до
вишів
працюють
дипломовані
профорієнтатори, котрі за чіткою системою профорієнтаційної
роботи з трьома категоріями громадян: 1) учнями загальноосвітніх шкіл; 2) батьками й опікунами учнів; 3) роботодавцями.
Центри професійної орієнтації в закладах освіти підпорядковані
органам управління освітою і діють за рахунок їх бюджету.
Очевидно, що вкрай необхідно розпочати підготовку
професійних профорієнтаторів у системі вищої школи України.
Отже, історичний досвід Товариства “Рідна школа” є також
прекрасним зразком проведення дієвої професійної орієнтації,
яка б стимулювала попит населення на послуги закладів професійної освіти, мотивувала роботодавців і батьків учнів до якісної
підготовки висококваліфікованого виробничого персоналу.
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УКРАЇНСЬКА ПРИВАТНА ГІМНАЗІЯ ІМ. МАРКІЯНА
ШАШКЕВИЧА В ДОЛИНІ:
ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ, ДІЯЛЬНІСТЬ, ПОСТАТІ*
МИКОЛА ПРОЦІВ
– Чому гімназія носить ім’я саме Маркіяна
Шашкевича?
– Бо він був будителем національної
свідомості в Галичині. В рік заснування гімназії
відзначалося 100-річчя з дня його народження.
Тому в рамках підготовки до цієї дати
сили
Галичини
національно-патріотичні
вирішили збудувати сто українських шкіл і
назвати їх іменем галицького Кобзаря. Наша
гімназія – одна зі ста.
З інтерв’ю з директором Чортківської
гімназії
ім. Маркіяна Шашкевича
Михайлом Каськівим
“Вільне життя плюс”, 23 липня 2010 р.
На початку ХХ ст. за браком українських державних
гімназій почали відкриватися приватні. На чолі громадського
руху за рідну школу виступив Крайовий Шкільний Союз,
створений 1910 р. із представників основних українських
педагогічних, культурно-освітніх, господарсько-економічних
товариств під орудою М. Грушевського як центральний
координаційний орган, “якому надали відразу авторитет
найвищої влади українського приватного шкільництва” [38].
Зусиллями української громадськості під орудою головних
українських освітніх товариств і організацій – Українського
© Проців Микола, 2014
*Подано в авторській редакції
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Педагогічного
Товариства
“Рідна
школа”,
“Просвіти”,
“Учительської громади” тощо, у Східній Галичині було відкрито
гімназії в Копичинцях і Яворові (1908 р.), Городенці й Рогатині
(1909 р.), Буську (реальна) й Збаражі (1910 р.), Долині й Чорткові
(1911 р.).
Часопис “Діло” від 29 листопада 1911 р. (16 листопада за ст.
ст.) у матеріалі під заголовком “Перша ювилейна ґімназия
ім. М. Шашкевича” (тут і надалі правопис у цитатах збережено)
повідомляв:
“Вже від двох літ доспівала гадка в Долині, щоб з огляду на
дуже важну територияльну позицию міста як столиці
підгірського, найбільшого з цїлої Галичини повіта, а притім
найбільше забутого в пляні наших культурно-просьвітних
змагань, оснувати середну школу, ґімназию, що стала би
розсадником української культури в самому вже доволі
спольонїзованому містї, а надто рознесла сьвітло правдивої
національної науки в простору підгірську окраїну.
Сю гадку висказав перед двома роками на зборах філії
“Просвіти” в Долині д-р М. Пачовський, але тоді мало кому з
міщан була вона по нутру. Живучи під польським впливом
міщанство не почувалось до обовязку ратувати свій загрожений
живим польським рухом город.
Все ж таки найшли ся одиниці, що зрозуміли велику вагу
рідної школи для сього окрайного повіту і їх заходами дня 1
листопада 1911, в сотнї роковини уродин М. Шашкевича, введено
в житє першу клясу “Ювілейної (першої) ґімназиї
ім. М. Шашкевича в Долині”…
Заложенє ґімназиї в Долині було наглячою справою з огляду
на національне осьвідомленє молодого міщанського поколїня, та
околичного селянства. Само місто Долина не те, що було лїт тому
25. Тоді було воно справді руське, було руською столицею
Підгірської країни, та часи змінили ся. Що рік меншало число
Русинів-урядників, учителів, що рік зростало число польських
радних громадських і повітових, що рік росло польське
урядництво і місто не стямило ся, як польський дух завдяки
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польським патриотам сьвітського і духовного стану запанував по
всїх усюдах міста, чого доказом між иншим величавий будинок
польського Сокола, до якого “з засади” заборонено впускати в
разї потреби Русинів на збори чи концерти! Ба що більше. З
національним упадком міщан ступав паралельно й моральний
занепад.
Невідрадні обставини створили догідний терен для
соцїялістичних ідей і для їх сестри “байдужости” в національних
справах. Національний індиферентизм скріплював ще брак
просторої церкви, через що міщани попадали в польський костел.
Якби такі обставини знайшли ся у Поляків na kresach їх
народности, так они всї свої сили звернули би ратувати
загрожену свою народність в найбільшім повітї що до териториї і
національно майже одноцїльної людности. Тому доля долинської
ґімназиї повинна би займати не тільки волинських патріотів, але
усїх галицьких Українців” [10].
У цьому ж числі “Діла” є інформація про святкування 100ліття від дня народження Маркіяна Шашкевича в Долині за
підписом Учасник. Урочистості влаштували ті ж патріоти, які
стояли біля витоків організації гімназії. Цю подію можна назвати
першим публічним заходом новоствореного навчального закладу.
Думки, висловлені в публікації 100-літньої давності, на нашу
думку, є актуальними й сьогодні, тому подаємо її в повному
обсязі:
“Долина. Дня 4. листопада відсьвятковано в Долині память
М. Шашкевича, наперед в церкві, де стануло 12 сьвящеників до
парастасу перед тетраподом, на котрім уміщено в цьвітах портрет
М. Шашкевича і де виголосив гарну, патріотичну проповідь
о.Багачевський до дуже численно зібраних міщан, місцевої і
замісцевої інтелїґенциї, а відтак вечером в сали філії Просвіти
відбув ся сьвяточний концерт з промовою о. катехита Лади,
відчитом д-ра Пачовського, деклямациєю П. Грабовенської і з
безкорисливою участию міщанського хору з Калуша, котрий радо
прибув на зазив п. Ів. Грабовенського. Долина відсьвяткувала
сотні роковини уродин М. Шашкевича не тільки словом але й
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ділом, положивши підклад під основанє приватної укр. ґімназиї
імени поета. Та, на жаль, велике і важне діло школи богато
долинських патріотів слабо розуміє, а радше задля “особистих
обставин” не хоче розуміти. Стан долинського повіту дасть ся
схарактеризувати одним словом “брак орґанізациї і почутя
громадянського обов’язку” - а в самім містї є тільки одиницї, що
жертвують свої сили і весь вільний час для працї в користь
загалу, з таких людей між иншим стоять на першім місци обоє
пп. Грабовенські, а їх то старанєм зложив ся серед тяжких
обставин той прегарний концерт з хоральними і сольовими
співами і музичними продукциями, що тревали до 10. години
вечер в переповненій публикою сали” [10].
Про відкриття української гімназії ім. Маркіяна Шашкевича
в Долині 14 грудня 1911 р. повідомив український часопис у
США “Свобода” під рубрикою “Новинки” на першій сторінці:
“Перша ювілейна гімназія ім. М. Шашкевича. Заходом
сьвідомих одиниць, що зрозуміли велику вагу рідної школи, 1.
листопада с.р. в сотні роковини уродин М. Шашкевича, введено в
житє першу клясу “Ювілейної (першої) ім. М. Шашкевича” в
Долині. На разі при вступнім іспитї, передовсім під наглядом д-ра
Пачовського і д-ра Лучаковського, перейшло 24 учеників. Надто
вписало ся 2 приватистки Жидівки. Між учениками є один Поляк.
Жидів відмовляли деякі шовіністично настроєні Поляки.
Дирекція школи позволила ученикам, які добре по руськи не
говорять, відповідати на годинах по польськи, поки не присвоють
собі добре викладової мови. Заложенє руської гімназії в Долині
було наглячою справою з огляду на національне осьвідомленє
молодого міщанського покоління та околичного селянства” [23].
Наприкінці 1911 р. коштом “Просвіти” вийшла книга
спогадів Івана Брика “З Маркіянових днїв”, в якій вже йшлося
про те, що приватну українську гімназію в Долині названо іменем
Маркіяна Шашкевича [3].
Першим директором гімназії став Михайло Пачовський.
Розмірковуючи про чинники національного розвитку, він писав у
своїй брошурі “Ювилей Маркіяна Шашкевича”, “що наші сусїди
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Поляки звернули свою просьвітну дїяльність на самі окраїни
населеня своєї народности (kresy), де всїма силами закладають
людові і середні школи, бо они одинокі становлять кріпку
твердиню для захисту национального житя в будучности народу.
Они то дають нам найкрасший явний примір просьвітнокультурної працї. Тож звернути би нам увагу також на окраїни
поселеня нашого народу – с. є підгірські та лемківські сторони,
доси дуже занедбані а тим самим найбільш придатні до
чужинецьких впливів, найбільше пригожі на всяку ворожу нам
підпільну і прилюдну роботу не тільки чужинців але й своїх
ріжнородних ренеґатів.
До таких дуже важних територияльних позиций належить
величезний обшаром з чисто руським населенєм долинський
повіт – як також сама столиця підгірської країни місто Долина.
На се звернули увагу одиницї патриоти
долинського повіту і йдучи за повисшим
покликом Маркіяна порішили поставити
живий памятник галицькому Апостолови
правди й науки с. є основати в Долинї в сїм
ювілейнім роцї: “Ювилейну ґімназию імени
Маркіяна Шашкевича”, яка вже від 1-о
падолиста увійшла в житє, якраз перед
самим сьвяточним обходом столїтних
уродин Маркіяна, котрий відсьвяткувано там
при участи 12-ох сьвящеників богослуженєм
в церкві і вечірним гарним концертом дня 4о падолиста.
Сеся перша в Галичинї ґімназия імени Маркіяна сповняти
ме велике дїло, бо принесе безперечно чималу культурнопросьвітну користь і самому долинському повітови і його
столицї, місту Долинї, а надто не дасть загибати народнїй ідеї
серед мешканцїв галицької окраїни, яка вже стала тереном працї
ворогів нашої национальности” [23, C. 15–16].
Це рідкісне видання Михайла Пачовського (накладом
автора), призначене “На дохід приватної ювилейної ґімназиї
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імени Маркіяна Шашкевича в Долині”, з дарчим написом: “З
пренизьким поклоном автор.” зберігається у фондах
Бережанського музею книги на Тернопільщині.
В цьому ж музеї є дві брошури, які «зладив і видав» своїм
коштом К.Л. – доктор Констянтин Лучаківський. Саме він разом
з Михайлом Пачовським приймав іспити у перших учнів гімназії
в Долині.
На одній з них – “Підлиссє.
6.ХІ.1811 – 6.ХІ.1911. Ювилейні
Спомини
столітної
річницї
уродин Маркяна Шашкевича» зазначено,
що
«дохід
призначаєть ся на ювилейну
приватну ґімназию реальну
імени Маркіяна Шашкевича в
Буську” [26, с. 15], управителем якої був К. Лучаківський з 15
вересня 1911 року [15].
Інша – “Маркіяна Шашкевича ліричні твори. Ювилейні
Спомини столітної річницї уродин поета” – з автографом автора:
“В. П. Меценасам Федакам на незабудь від Лучаківського.
10.12.11” [22, с. 2].
Варто зазначити, що ще у 1887 р. в ювілейному числі “Зорі”,
присвяченому 50-літтю видання “Русалки Дністрової”, була
опублікована стаття К. Лучаківського “Доля “Русалки
Дністрової” [21]. Помер доктор Констянтин Лучаківський 24
березня 1912 р. Похований на Личаківському кладовищі у Львові
[15].
Про заснування гімназії є інформація в одному із шкільних
звітів за 1922 р.: “До письма 3098. Основання ґімназії і надання
права прилюдности. Рік основання ґімназії 1911/12 в дни ювилею
М. Шашкевича, а затверджено Міністерством дня 26. червня
1912 р. під управою Др. Михайла Пачовського, основателя
гімназії” [34, арк. 51].
8 грудня 1911 р. у Львові в будівлі “Сокола-Батька” відбувся
крайовий шкільний з’їзд. У його матеріали вперше потрапила
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інформація про нову українську приватну гімназію ім. Маркіяна
Шашкевича в Долині.
До Ширшого Комітету Краєвого Шкільного Союзу “Рідної
Школи” увійшов від комітету “Рідної Школи” в Долині о.Юліан
Твардієвич [17, с. 3]. У звіті Комітету зазначалось: “В сім році
шкільнім будемо старатися о право прилюдности для Буська.
Збаража, Долини, Копичинець і Чорткова” [17, с. 7].
У 1911–1912 р. в Галичині функціонувало 8 українських
приватних гімназій, в яких було 22 класи, 32 відділи, 71 вчитель і
1189 учнів. У Долинській гімназії був один клас, один відділ, а
три вчителі навчали 24-х учнів. За успішністю учні мали такі
результати: “...відзначаючі – 2, здібні – 19, нездібні – 3. З
поведінкою: дуже добра – 10, добра – 13, відповідна – 1,
невідповідна – 0” [17, с. 15].
Бюджет школи був дефіцитним: розхід – 3708 К (корон),
прихід – 3400 К. У “Звіті касовому” Краєвого Шкільного Союзу
зазначено, що видатки на Долину становили 500 К, хоча було
ухвалено суму 2000 К [17, с. 7].
У першому рівріччі 1912/1913 н. р. у Долинській гімназії
вже було 2 класи, 3 відділи, 6 учителів з управителем і 93 учні.
Для порівняння з іншими аналогічними навчальними закладами
подаємо таблицю.
Гімназія
Класи
Буськ
Городенка
Долина
Забараж
Копиченці
Рогатин
Чортків
Яворів
Разом

3
5
2
3
5
6
2
6
32

Кількість
Відділи
Вчителі і
управителі
4
8
6
14
3
6
3
6
7
11
17
25
2
7
8
12
50
89

Учні
139
235
93
108
236
722
76
322
1931
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Бюджет закладу і в цьому навчальному році був
дефіцитним. Прихід визначався двома статтями: оплата учнів –
7080 К і “сподівані жертви” – 3500 К. Разом – 10580 К. А ось
розхідні статті (в коронах):
Платня учительського збору – 13850
Бібліотека і кабінети – 1000
Льокаль – 1600
Опалення і світло – 200
Адміністрація і служба – 1000
Інші – 700
Разом – 18350. Загалом недобір становив 7770.
Звіт за період від 1 грудня 1912 р. до 30 листопада 1913 р.
засвідчив, що мережа Комітетів Краєвого Шкільного Союзу і
самостійних Кружків розширювалася: їх вже було 52, зокрема й у
Долині і Болехові [19].
У другому півріччі 1912/1913 н. р. в Долинській гімназії
було 2 класи, 2 відділи і 5 “учительських сил”. Навчалось 75
учнів, з яких 57 було класифіковано, а 18 – “виступивши”, тобто,
вибулих. Під час класифікації за друге півріччя 1912/1913 р. учні
показали такі результати: здібних з відзначенням – 4, здібних –
39, взагалі здібних – 13, не здібних – 1. Поведінка учнів: дуже
добра – 7, добра – 43, відповідна – 7, невідповідна – 0 [19, с. 8].
Каса традиційно була збитковою. Прихід становив 14003 К.
Його склали: оплата учнів – 5934 К, підмоги – 2812 К, пожертви –
5257 К. Розхід (в коронах):
Платня учительського збору і служби – 13937,60
Бібліотека і кабінети – 1000
Льокаль – 1400
Опалення і світло – 200
Адміністрація – 640
Інші – 700
Разом – 17817,60. Недобір – 3874,60 К [19, с. 9].
Від 1 грудня 1912 р. до 30 листопада 1913 р. гімназія
отримала 2989,20 К підмоги [19, с. 10].
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Щодо Міністерської допомоги на 1912/1913 шкільний рік у
звіті зазначено: “Ґімназії в Долині (1200 К) У.Т.П. не признало
підмогу бо на його думку ся ґімназія стоїть проти волі Головного
Видїлу…” [19, с. 13].
Головний Виділ УПТ в 1912/1913 н. р. “вислав привітну
телєграму і 20 К з нагоди торжества посьвяченя прапора і
ґімназияльного будинку в Долинї” [18].
У 1913/1914 н. р. у Долинській гімназії було 3 класи, 3
відділи, 6 вчителів і 86 учнів. Що характерно, серед них не було
жодної дівчини.
16 лютого 1914 р. Виділ Кружка УПТ в Долині звернувся
листом з проханням до сейму про виділення субвенцій “на
удержання гімназії” [33, арк. 4], 24 лютого отримав відмову, бо
“удержання ґімназій належить до держави, а не краю” [33, арк.
13].
Приміщення для гімназії надала читальня «Просвіти», про
що говорить такий документ:
“Підписаний Виділ Читальні Просвіти в Долині заявляє
отсим, що віддає свій будинок до ужитку приватної української
гімназії ім.М.Шашкевича в Долині даром.
Долина, дня 2 марта 1916 р.
За Виділ
О.Грицишин
о.Михайло Лада
секретар
голова [32].
На печатці, яка стоїть на документах 1916–1917 н. р. текст:
“Українська приватна з правом прилюдності ґімназія
ім. М. Шашкевича в Долині” [6].
Протягом 1917–1919 рр. Україна пережила кілька змін
влади, кожна з яких по-своєму визначала розвиток української
освіти.
Створена Західноукраїнська Народна Республіка серед
основних питань державної політики визначила становлення
національної школи. 6 листопада 1918 р. Українською
Національною Радою був створений Державний Секретаріат
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Освіти і Віросповідань, який очолив професор О. Барвінський,
після переїзду уряду до Станіславу – доктор А. Артимович, а з 17
квітня 1919 р. – А. Крушельницький, який кілька років працював
вчителем Долинської гімназії ім. М. Шашкевича [4]. Основні
державні рішення щодо організації освіти були прийняті урядом
після злуки УНР і ЗУНР 22 січня 1919 р.
У лютому 1919 р. у Станіславі розпочав роботу з’їзд
представників народного учительства Західної України. Були
розглянуті питання організації народного шкільництва і прийнято
низку резолюцій, серед яких: проголошення школи державною
інституцією, зарахування народних учителів до державних
службовців, відлучення школи від політичних властей.
Відразу після з’їзду був виданий закон “Про основні
уладження шкільництва на Західній Області Української
Народної Республіки”, який передбачав, що всі школи на цій
території стають державними, а вчителі, які працюють в них, є
державними “урядниками”. Державною мовою у всіх державних
школах вважалась українська. Один із параграфів закону
гарантував неукраїнському населенню право на школи з
навчанням рідною мовою.
За розпорядженням секретаріату освіти “У справі
тимчасових змін научних планів” передбачалося замінити
обов’язкове вивчення польської та німецької мов українською.
Польська мова залишалась у середніх школах як факультативний
предмет. У всіх державних і приватних школах з недержавною
мовою навчання українська мова вводилась як навчальний
предмет. У початкових школах вона була обов’язковою з
третього року навчання, а в школах іншого типу – з першого
року. Навчальна програма з історії і географії у всіх школах,
незалежно від мови навчання, базувалася на історії та географії
України і в зв’язку з ними на історії інших земель, заселених
слов’янськими народами.
На території ЗУНР діяли українські гімназії в Бережанах,
Дрогобичі, Золочеві, Самборі, Станіславі, Сокалі, Стрию,
Тернополі, працювали учительські семінарії у Бережанах,
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Коломиї, Самборі, Сокалі, Станіславі, Тернополі й інших містах.
Законом від 4 лютого 1919 р. було удержавлено українські
приватні гімназії в Копичинцях, Рогатині, Чорткові, Яворові,
Городенці, Долині, учительські семінарії в Коломиї, Тернополі і
Львові. Всього в ЗУНР функціонувало 20 українських гімназій, 3
реальні школи та 7 учительських семінарій.
“Приватна гімназія ім. М. Шашкевича в Долині з
українською мовою викладання, наділена правом прилюдності” –
саме таку назву мала гімназія в 1917–1918 н. р. (Розпорядження
Міністерства 17.06.1918 п. 17967). У шести класах навчалось 183
учні: І кл. – 50, ІІ - 31, ІІІ – 23, ІV – 27, V – 27, VІ – 25 [9].
“Як раз у історичнім 1918 р. наші приватні школи відреставрувалися дещо і заняття стали доволі правильні. Три ґімназії – в
Городенці, Яворові і Долині випустили вперше самостійно
невеликий гурток абсольвентів своїх шкіл у світ” [1, с. 7].
Під час українсько-польської війни українські навчальні
заклади переживали нелегкий період: вони або закривались на
деякий час, або ліквідовувалися. 16 вересня 1919 р. до
“Хвального виділу Шкільного” у Львові з Долини було
відправлено повідомлення: “З днем 15. вересня б. р. отворили ми
наново наші школи, се є гімназію (кляси І-VІІ), учительську
семінарію і чотирикласеву приватну українську школу народну”
[33, арк. 26].
Організацією приватних українських шкіл в Галичині в цей
період займалось УПТ, який у березні 1920 р. отримав «права
верховної управи всего українського приватного, народнього,
середнього та фахового шкільництва» [28].
В іншому джерелі зазначено: “Обновлено українські
приватні школи щойно на весні 1920 р. …долинська під управою
п. О. Редкевича (4 кл. місто 8)” [1, с. 8].
У листі Кружка УПТ в Долині від 14 жовтня 1920 р.
повідомлялося, “що до ґімназії вписано 230 учнів, в тім числі 58
приватистів. Велика кількість приватистів даєся пояснити
великою доріжнею і браком станцій” [33, арк. 38].
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Загалом 1920–21 н. р. навчався 261 учень, з них 149
звичайних, а 26 надзвичайних госпітантів і 86 приватистів
(“надзвичайні і госпітанти, се ученики, які в наслідок воєнних
подій мали перерву в науці і мають браки доповнити тягом І
курсу” [31, арк. 8]).
На кінець навчального року в шкільній бібліотеці було 324
твори в 341 томі [34, арк. 53]. Серед авторів – Михайло Возняк,
Марко Вовчок, Сидір Воробкевич, Ольга Кобилянська, Іван
Нечуй-Левицький, Іван Тобілевич, Іван Франко. Була і згадувана
вище брошура Михайла Пачовського “Ювилей Маркіяна
Шашкевича”.
З 1 вересня 1921 р. тимчасовим управителем ґімназії був
о. Михайло Лада, “що повнив обов’язки до 20.12.1921. Від
20.12.1921 – М. Пачовський” [34, арк. 59]. Щодо приміщень, де
проходили заняття, то у звіті за 1921–1922 н.р. подано:
“Ґімназія містилася в двох партерових будинках, що є
власністю читальні “Просвіти”. Будинки сі знаходяться серед
двоморґової площі-огороду. В часі перерви могли ученики
свобідно проходжуватися або робити на площі ґімнастичні
вправи; ґімнастичної салі не було. В будинках цих було
мешкання для шкільного слуги, складаючеся з одної кімнати.
Прочі салі були зайняті на кляси, канцелярію та ґабінети.
Шкільним слугою був Рузаєвич Олекса” [34, арк. 60].
Як засвідчує статистика із звіту за 1921–22 н. р. [34, арк. 61],
на закінчення року в гімназії було 104 українці, 15 євреїв і 1
німець. Відповідно за вірою: 104 особи греко-католицької релігії,
1 – євангелістської, 13 – мойсеєвої. Цікавими є дані про заняття
родичів. Ось ким були батьки учнів: “поміщики – 1, властителі і
дрібні рільники – 42, промисловці – 1, ремісники – 6, робітники
фабричні і промислові – 10, купці і торгові підприємці – 11,
робітники і службовці желіз., почт. тел. – 3, урядники держ. і
комун. – 13, служба і робітники держ. і комунальні – 6,
інтелігенція вільного фаху (лікарі, адвокати і т.п.) – 1, професори
і учителі – 11, греко-катол. священики – 7”. Учнів навчали 13
вчителів [31, арк. 2].
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На підсумковій пленарній конференції, яка відбулась 26
червня 1922 р. “рішено не приняти на слідуючий шкільний рік по
причині лихого поведення супроти своїх товаришів і учителів” 4
учнів [34, арк. 65].
Особливо загострилась ситуація в Західній Україні під час
виборів 1922 р. “Багатьох поляків у Східній Галичині охопила
паніка. Преса ендеків била на сполох, звинувачуючи уряд у
бездіяльності і домагаючись запровадження виняткового стану.
Наприкінці жовтня ендеки розгорнули у Львові справжній терор
проти українців. Сотні молодиків, озброєних кастетами,
палицями і вогнепальною зброєю, нападали на українців і на
своїх політичних супротивників. Вибухнули бомби в
приміщеннях “Просвіти”, Наукового товариства ім. Т. Шевченка
та в Академічному домі у Львові, будинках української гімназії в
Долині та товариства “Сокіл” у Станіславові” [11].
Президія Головної Управи УПТ намагалася підтримувати
українські школи, виділяючи сталі місячні субвенції або
одноразові допомоги. Саме таку допомогу одержала гімназія в
Долині [14].
Навчання в 1922 р. розпочалося за планом. “Конференція,
отвираюча шкільний рік 1922/23 відбулася дня 9 вересня” [34,
арк. 74], а наступна шкільна конференція – 27 жовтня. Станом на
25 жовтня в гімназії було 130 учнів [34, арк. 83]:
Число
з початку прибуло
убуло
є тепер
учеників
року
Клас
Хл
Д
Хл
Д Хл Д Хл
Д
І
42
7
11
2
31
5
ІІ
24
6
24
6
ІІІ
18
2
18
2
ІV
14
4
1
13
4
V
17
3
4
13
3
VІ
10
1
10
1
Всього
125 23
16
109
21
Примітка: Хл – хлопці, Д – дівчата
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Однак влада вирішила закрити гімназію. У першій частині
звіту Педагогічного Товариства за 1922/1923 н.р. читаємо: “В
падолисті 1922 р. розв’язано ґімназію в Долині. Президія доклала
всіх сил, щоби з початком шкільного року отримати зі зволення
на її ре активування” [14, с. 2].
У розділі звіту “Б) Стан всенародних шкіл, учительських
семінарів, гімназій (гімн. Кружків) У.П.Т. в шкільному році
1922/3” віднаходимо таку інформацію: “В Бережанах, Долині,
Копиченцях і Рогатині зайняті шкільні будинки військом чи
жандармерією, яких помимо всіх старань годі було позбутися”
[14, с. 2].
Звичайно, в умовах польської влади важко було
навчальному закладу для українців. “Приватну гімназію
ім. М. Шашкевича з правом прилюдности в Долині закрила
Кураторія ч. 3 падолиста 1922 р. Від половини січня 1923
істнували там натомість за дозволом Станіславівського
Воєводства т.зв. приватні збірні лекції гімназійні УПТ, обмежені
до чотирьох кляс без права прилюдності. Так є воно й досі, бо
заходи коло реактивовання гімназії не віднесли бажаного успіху”
[14, с. 3].
Директори
Упродовж існування гімназії ім. Маркіяна Шашкевича в
Долині її директорами були Михайло Пачовський (1911–1913,
1921–1922 рр.), Ізидор Єлюк (1914–1915 рр.), Лев Редкевич
(1916–1920 рр.), о. Михайло Лада (тимчасовий управитель з 1
вересня 1921 р. до 20 грудня 1921 р.).
Михайло Іванович Пачовський (псевдо:
Михань Лопач; 20.09.1861, с. Добростани, тепер
Яворівського району Львівської обл. – 13.03.1933,
с. Долини, тепер Кам'янка-Бузького району,
Львівської обл.) – український письменник,
педагог, фольклорист [12].
Студіював у Львівській академічній гімназії.
Серед учнів цієї гімназії станом на 1875–76 н. р.
було 7 майбутніх діячів УНРади (Михайло Король, Северин
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Матковський, Северин Метелля, Степан Онишкевич, Михайло
Пачовський, Євген Петрушевич, Степан Юрик) [25].
Закінчив Віденський університет (1887 р.), учителював у
Академічній гімназії у Львові, у містах Коломия та Долина на
Станіславщині. Певний час був редактором дитячого журналу
“Дзвінок”. Перший друкований твір – повість “Вечорниці”. Автор
кількох розвідок з фольклору (“Дещо про руські билини і думи”,
1893; “Народний похоронний обряд на Русі”, 1903; “Народні
думи”, 1901–1903), статей про Тараса Шевченка, Івана
Котляревського, Маркіяна Шашкевича, підручників для шкіл
(“Замітки до науки рускої мови в середних школах”, 1898;
“Виїмки для україньско-руского письменьства ХІ–ХVІІІ столітя
для висших кляс середних шкіл”, 1911). Композитор-любитель,
створив пісні для мішаного хору “Ой, не гаразд, запорожці”,
“Чумаки”.
М. Пачовський був сумлінним директором. За час його
керівництва регулярно відбувалися шкільні конференції, взаємне
відвідування вчителями уроків колег. Ось як записано в акті
перевірки школи, за 25–28 квітня 1922 р.: “Др. Пачовський
працює сумлінно, має повагу серед грона (вчителів – М. П.) і
місцевої громади” [30, арк. 2].
У листопаді 1990 р. громадськість Долини урочисто
відкрила
меморіальну
дошку
видатному
педагогу
М. Пачовському, яка встановлена на фасаді Долинської гімназії
№ 1. 2001 р. склеп із прахом Пачовського на старому цвинтарі в
Долині відновлено стараннями районного Товариства охорони
пам’яток історії та культури [24].
Ізидор Єлюк (1883, с. Рашків, тепер
Городенківського р-ну Івано-Франківської обл. –
1.08.1919, м. Кам'янець, тепер Кам'янецьПодільський Хмельницької обл.) – український
громадський діяч.
Від листопада 1918 р. – заступник
повітового комісара ЗУНР у Бережанах
Тернопільської області. Воював в УГА, з якою в
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липні 1919 р. перейшов на Велику Україну [29]. Від 1910 р. до
1913 р. – професор Бережанської гімназії, вчитель української,
грецької мов і латини. Був господарем класу і завідував
бібліотекою [40].
У книзі “Бережанська гімназія” подано інформацію про його
перебування в Бережанах: “Вчитель української мови, настоятель
гімназійної бурси, активний учасник громадського життя міста –
був в управі ощадно-позичкової каси “Надія”, очолював філію
Українського педагогічного товариства “Рідна школа” [2, с. 125].
Ось як про нього згадує один із учнів Бережанської гімназії
Іван Баран: “У 6-8 кл. учив нас цього предмету (українську мову
– М.П.) проф. Ісидор Єлюк. Це був низького росту, дрібної кости
мужчина, подобав він радше на нашого колегу. До учнів
звертався через “ви”. Свій предмет знав. Не притримувавсь
невільничо підручника, викладав із своїх нотаток, даючи досить
широкий критичний огляд українського красного письменства.
Умів викликати в учнів любов і пошану до предмета. Він був
добрий педагог-патріот. Пригадую собі, як ми написали першу
шкільну вправу і, віддавши зшитки, здивувались на наступній
годині, бо професор повикреслював на обгортках наші
традиційно-завчені написи: “Руські задачі” або “Руськоукраїнські задачі” тощо. Професор Ісидор Єлюк запитав, скільки
національностей є в клясі, бо за зшитками є “русини”, “русиниукраїнці” і “українці”, шкода, що, мовляв нема ще “русскіхкитайців”! І хоч шкільна влада наказувала користуватись
терміном “руський”, однак, за почином проф. Єлюка, учні
вперше написали “українські вправи”, а назви “українець”,
“український” ввійшли у всій гімназії в життя. Директор і
професори-поляки не були з цього вдоволені, але нічого вже
зробити не могли” [2, с. 99].
У звіті гімназії в Бережанах за 1910/1911 н.р. опубліковано
дослідження Ізидора Єлюка «Odrodzenie ruskij literatury w Galicyi
i Markian Szaszkiewycz. Referat Izydora Jeluka (W setna rocznice
urodzin M. Szaszkiewycza)”. На 53-х сторінках автор
проаналізував значення М. Шашкевича для розвитку української
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літератури, подав грунтовний список літератури (42 назви), якою
користувався при написанні роботи [39, s. 3–5], та бібліографію
праць (31 назва), що відіграли, на його думку, більшу чи меншу
роль в епоху відродження української літератури [39, s. 53–55].
Лев Орест Редкевич – активний український громадський
діяч. Ще 1908 р. на Золочівщині він був одним з учителів
гімназійних і семінарійних курсів, організованих о. Миколою
Хмільовським [20]. Впродовж життя завжди брав діяльну участь
у всіх дійствах, пов’язаних з Шашкевичівською тематикою. Він,
зокрема, обіймав посаду управителя ювілейної приватної
реальної гімназії ім. Маркіяна Шашкевича в Буську. У звіті
дирекції цієї гімназії за 1912/1913 н. р. зафіксовано: “Дня 6
падолиста депутация учеників, з вінцем під проводом Управителя
взяла участь в похоронах бл. п. о. Володимира Кальби, одного з
основателїв, ревного покровителя і добродїя приватної ґімназиї в
Буську” [16], ініціатора та голови комітету із спорудження
пам’ятника Маркіяну Шашкевичу на Білій горі в Підлиссю
1911 р.
На початку 30-х рр. ХХ ст. активізувало свою роботу
Товариство ім. Маркіяна Шашкевича в Золочеві. У часописі
“Шашкевичівські Вісти” – органі Товариства – був
опублікований
матеріал
під
заголовком
“Реєстр
Шашкевичівських памяток (опис хати Маркіяна Шашкевича в
Підлиссю). Спогади п. Володимира Тарнавського (емеритованого
інспектора контролі скарбової)” [35, с. 16]. Стаття завершувалася
так: “В Золочеві, дня 11.ХІ.1930 списав і нарисував Лев
Редкевич” [35, с. 18]. Рисунки в статті виконано професійно, адже
в уже згаданій ґімназії в Буську Лев Редкевич був “засідатель
кабінетів фізикального і рисункового, учив математики, фізики,
рисунків” [15, с. 3].
“Директор ґімназії Лев Редкевич був талановитим
фотографом. У коридорчику гімназійного будинку він влаштував
своє фотоательє і фотографував усіх охочих” [37].
У 30-х рр. ХХ ст. Л. Редкевич брав активну участь в роботі
філії Товариства “Сільський Господар” в Золочеві [20, с. 245].
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12 Учні
Учнями гімназії ім. Маркіяна Шашкевича в Долині були
представники різних прошарків населення, національностей та
віросповідання, не тільки з Долини, а й з навколишніх сіл. Освіту
в цій гімназії, зокрема, здобували:
Ярослав Коваль з Ціневи – відомий “коваль галицької
фотографії”. Саме під час студій у долинській гімназії майбутній
майстер світла і тіні опанував ази фотосправи під керівництвом
директора Лева Редкевича.
На фото: одна із фоторобіт Я.Коваля
Після того, як польська влада
закрила гімназію в Долині, Я. Коваль
продовжив навчання в Рогатині, де
директором української гімназії був
Антін
Крушельницький,
відомий
письменник,
автор
шкільних
підручників, – вчитель долинської
гімназії 1913–1916 рр. [5].
У гімназії ім. М. Шашкевича студіював і старший брат
Ярослава – Володимир Коваль.
Ірина Левинська (Парилле) – активістка громадського і
культурного життя, поетеса, новелістка, дочка учителя
математики й фізики української гімназії в Долині Омеляна
Парилле [27].
Мар’ян Винник – радист, який у 30-х рр. ХХ ст. працював
на відомих кораблях (“Полонія”, “Люблін”, “Львів”, “Торунь”), а
потім – у фірмі “LOT” – лінії аерофлоту Польщі. Учасник перших
міждержавних польотів, в одному з випробувальних польотів 23
жовтня 1937 р. трагічно загинув [13].
Степан Ленкавський – український політичний діяч,
публіцист, один із 28 засновників, ідеолог Організації
Українських Націоналістів, заступник Степана Бандери. Провід
Організації після смерті Бандери одноголосно обрав
С. Ленкавського своїм лідером.
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Усе життя він присвятив ОУН. “Декалог”, або Десять
заповідей українського націоналіста», які стали моральноетичним кодексом для сотень тисяч учасників національновизвольної боротьби ХХ ст. С. Ленкавський уклав у 25-річному
віці.
У протоколі додаткового іспиту від 14 листопада 1916 р. для
вступу до приватної гімназії з українською мовою викладання в
Долині зазначено, що “Ленкавський Стефан уроджений дня 6/VІІ
904 в Угорниках учащав в шкільнім році 1915/16 до ц.к. гімназиї
з україньскою викладовою в Станїславові до комбінуючої кляси і
предложив за другий піврік сьвідоцтво ч.18 з датою Станісл.
24/VІ 916 з зазначенням, що має доповнити предмети: латину,
нїмецьке, географію і математику” [7].
Отримавши зі всіх предметів “загальну ноту” “достаточно”,
С. Ленкавський став учнем гімназії ім. Маркіяна Шашкевича в
Долині. Головою іспитової комісії був ц.к. учитель гімназії зі
Станіслава Микола Лепкий, брат Богдана Лепкого [7].
Серед учнів також – Адам, Роман і Богдан Антоновичі,
Ольга Горбова, Володимир Антонович [34, арк. 63–63]; діти
священиків: син пароха Витвиці о. Миколи Дерлиці Остап, дочка
пароха Лолина о. Теодора Муровича Євгенія, дочка пароха
Велдіжа о. Йосипа Охримовича Любов і його син Петро [8].
“Пластовий кіш” в Долині
Недовго у Долині існував Пласт, ймовірно, лише від 1920 р.
до 1922 р. під назвою “Пластовий кіш”, організований
заслуженим пластовим діячем, скавтмайстром, гімназійним
професором, Юліаном Каменецьким (Дністровиком), який був
його опікуном.
Ю. Каменецькому допомагав учень
шостого гімназійного класу Михайло Селешко,
уродженець с. Витвиця Долинського повіту,
згодом – старший пластун у ЧСР й відомий
громадсько–політичний діяч.
Кіш, який обрав своїм патроном Маркіяна
Шашкевича, об'єднував приблизно 30 місцевих
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гімназистів і поділявся на три гуртки. До нього, зокрема,
належали: Павло Клим, Володимир К. Сват, Осип Сондей, Осип
Тюшка, Орест Шпіцер, які згодом стали членами стрийських 5-го
й 2-го юнацького, а деякі й старшопластунського куренів.
Окрім загальних пластових занять, Кіш організовував
“прогульки” й мандрівні табори до Вишкова, на могили полеглих
українських вояків, до Чорного лісу, на чеську границю й до
Підлютого. Під опікою професора й поета Володимира
Павлусевича пластуни поглиблювали знання українознавства
[41].
29 жовтня 1921 р. в Долинській гімназії відбулася шкільна
конференція. Серед її рішень:
“5) Рішено зорганізувати з шкільної молодіжи пласт і
віддано цю справу учителю гімнастики і п. Каменецькому” [33,
арк. 70].
А вже у звіті дирекції ґімназії за 1921/1922 р. подано таку
інформацію: “Вже по першій прогульці пластунів прийшла
заборона з поліції і пластові дружини розв’язано” [33, арк. 60].
Упродовж 11 років функціонувала українська приватна
гімназія ім. Маркіяна Шашкевича. За цей період в її стінах
здобули освіту сотні українців, яких навчали різні педагоги. У цій
роботі ми фрагментарно зупининися на окремих особистостях зпоміж директорів, вчителів і учнів, однак, ця тема потребує ще
цілісного і грунтовного дослідження. Так само “свого Шлімана”
чекає історія пластунів, які починали своє життя у Пласті в
українській приватній ґімназії ім. Маркіяна Шашкевича в Долині.
2011 р. – рік Маркіяна Шашкевича. Найкращим подарунком
долинян пам’яті будителя Галицької Русі було б присвоєння
нинішній ґімназії його імені та нові розвідки з історії української
приватної гімназії ім. Маркіяна Шашкевича в Долині.
__________________
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УКРАЇНСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО
“РІДНА ШКОЛА” НА БЕРЕЖАНЩИНІ:
ЕКСКУРС В МИНУЛЕ ТА ВІДРОДЖЕННЯ
ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ*
ОЛЕКСАНДР КОКОВІН
Цьогоріч
29 червня минула 110-та річниця з часу
заснування в Бережанах філії Українського педагогічного
товариства “Рідна школа”. Із цього приводу у статті пропонуємо
розглянути історію розвитку рідношкільного руху у
Бережанському повіті, який на той час охоплював сучасні
Бережанський та Козівський райони Тернопільської області, а
також зробити підсумок роботи, проведеної бережанцями із
відродження історичної пам’яті та пошанування цього товариства
за роки незалежності України.
Політична ситуація останньої третини ХІХ ст. поставила
національний культурно-освітній розвиток українців у
надзвичайно складні умови. Після нетривалого культурного
піднесення в середині ХІХ ст. відновився подальший наступ на
національні права українського народу. У сфері шкільної освіти
антиукраїнська політика проявилася в закритті українських шкіл,
розширенні мережі польських та утраквістичних, запровадженні
польської мови як викладової, обмеженні у правах українських
шкільних закладів тощо.
Така складна ситуація змусила українську громадськість
згуртуватися навколо національних інституцій, які стали в
обороні її національних інтересів. В освітній сфері, зокрема, на
дошкільному і шкільному рівнях, вагоме місце посіло Руське
товариство педагогічне – Українське педагогічне товариство
“Рідна школа”. Із станово-професійної інституції товариство
© Коковін Олександр, 2014
*Подано в авторській редакції
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переросло в масову культурно-освітню організацію, що охопила
своїми осередками всі українські повіти Галичини. Відкриваючи
мережу дошкільних закладів, приватних народних і фахових
шкіл, гімназій, організовуючи збірні лекції та вчительські курси,
“Рідна школа” закладала тим самим серйозні передумови для
оборони української шкільної освіти, пробуджуючи національну
свідомість українського міщанства й особливо селянства.
Водночас,
товариство
займалося
підготовкою
власних
педагогічних кадрів, відстоювало інтереси національного
шкільництва в парламенті, галицькому сеймі, перед місцевою
адміністрацією.
Осередок РПТ – УПТ “Рідна школа” в Бережанах
Перша спроба організувати Бережанський осередок РПТ
відбулася у 1900 р. Українські громадські діячі разом із 15-ма
польськими, у складі 30-ти осіб, спробували створити філію РПТ.
Однак, незабаром “повіяло межи бережаньскими поляками
иншим духом” і через розбіжність у поглядах на мету і завдання
діяльності товариства подальша співпраця вже не мала
перспектив [38, с. 7]. У 1902 р. поляки вийшли з його складу й
осередок як такий припинив свою роботу, а “… ціла діяльність
відпоручника (М. Бачинського – авт.) обмежалась до року 1903
на дальшім приєднуваню членів і на відсиланю вписового
(вступних членських внесків – авт.) і річних вкладок (членських
внесків – авт.) Головному Виділови” [38, с. 7].
Після невдалої спроби в 1900 р. утворити осередок
товариства українська громадськість Бережан незабаром усе ж
таки організувалася. Підставою для утворення кружка в певній
місцевості було звернення із проханням до Головної управи не
менше п’ятнадцяти українських громадян. Дозвіл для цього
потрібно було отримати від Головної управи та від місцевої
влади: воєводського уряду і повітового староства. “Кружок
можна основувати за згодою Головної управи в якій-небудь
місцевості, коли цього забажає законно означене число громадян
по сповненню законних вимог т. є. (то єсть – авт.)
повідомленню дотичного Воєвідства” [40, с. 12–13]. До 20 квітня
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1903 р. ініціатори майбутньої інституції зробили всі необхідні
подання до Центрального Виділу товариства у Львові та органів
місцевої влади [42, с. 125].
Установчі збори філії Руського товариства педагогічного в
Бережанах відбулися 29 червня 1903 р. [49, арк. 61, 94]. Вона
стала чотирнадцятою філією товариства в Галичині. На зборах
був присутній делегат РПТ зі Львові проф. Алиськевич.
Засновниками й активними членами товариства були
вчителі Бережанської гімназії. Варто зазначити, що керманичами
бережанського кружка РПТ, згодом перейменованого в
Українське педагогічне товариство “Рідна школа”, у 1920-х рр.
були професори місцевої гімназії – Микола Бачинський, Ісидор
Єлюк, Гнат Мартинець, а у 1930-х рр. – випускники цієї ж
гімназії Володимир Бемко, Евзевій Бачинський, Франц
Коковський.
Така громадська активність гімназійних педагогів свідчить
про те, що, незважаючи на наполегливі намагання, польській
місцевій владі так і не вдалося викорінити дух українства зі стін
гімназії. І разом з тим своїй появі в Бережанах товариство “Рідна
школа” завдячує активній громадській позиції українських
учителів Бережанської гімназії.
На перших установчих зборах М. Бачинського обрали
головою філії. До керівництва філією ввійшли також Іван
Петрицький, Олена Кордуба, Степан Томашівський, Олекса
Лукіянович, Соня Дуткевич, Іван Ризак [41, с. 229]. Від 1905 р. у
керівному складі були: о. Іван Кордуба, о. Т. Цар, о. Віктор
Лозинський, П. Демідас, Осип Ставничий, В. Гошовський,
Микола Лепкий, О. Відрак, Т. Бортник, Андрій Сабат та
О. Король [38, с. 8; 41, с. 229].
Перший період діяльності товариства є маловідомим. Через
недостатність відповідних джерел не можемо встановити, якою
насправді була внутрішня організаційна структура філії, хто ще,
окрім згаданих осіб, був членом товариства. Нез’ясованим
залишається і те, як складалися стосунки осередку з місцевою
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владою, із Центральним Виділом, як поставилася громадськість
до появи цієї інституції.
У статусі філії РПТ осередок проіснував до 8 вересня
1913 р., коли відбулися його останні загальні збори. І того ж
самого дня відбулися Установчі загальні збори кружка УПТ (у
1912 р. РПТ реорганізовано і перейменовано на Українське
Педагогічне Товариство – УПТ) у приміщенні кредитової каси
“Надія” [49, арк. 61].
Воєнні події 1914–1918 рр. тимчасово призупинили
діяльність усіх громадських організацій. Місто, як і весь повіт,
дуже потерпіло під час військових дій. А тому відновлення
роботи товариств, у т. ч. УПТ, із жовтня 1918 р. відбувалося
надто повільно. Активне пожвавлення розпочалося із
проголошенням 1 листопада 1918 р. української державності –
Західно-Української Народної Республіки. У 1918–1919 рр.
товариство придбало в центрі міста двоповерховий будинок на
вул. Міцкевича, 3, де згодом розмістилася і школа товариства. До
того часу воно користувалося приміщенням у домі ощаднокредитової каси “Надія” на вул. Адамівка. Українсько-польська
війна 1919–1920 рр. знову перервала роботу товариства,
поступове відновлення якої розпочалося лише із червня 1920 р.
[1, с. 95–96].
Починаючи з 11 лютого 1898 р., “Рідна школа” на зразок
товариства “Просвіта” запровадила триступеневу структуру:
Центральний Виділ, філія та кружки. Згідно зі Статутом 1912 р.
устрій дещо змінився. За ним товариство змінило свою назву із
Руського товариства педагогічного на Українське педагогічне
товариство, Центральний Виділ реорганізовувався у Головну
управу, а філії – на повітові Союзи кружків. Там, де з різних
причин не було Союзів, Головна управа наділяла їхніми правами
й обов’язками один із кружків товариства у повіті, як правило – в
повітовому містечку. Таким чином, повітовий кружок виконував
функції повітового Союзу кружків, але його устрій та організація
діяльності залишалася такою ж, як і в звичайних кружках [73,
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с. 174]. Бережанський кружок таким чином на певний період
отримав статус повітового.
За Статутом, у склад Старшини кружка входили голова і
шість членів, серед яких: містоголова (заступник), скарбник
(бухгалтер), секретар і два простих члени, а з появою школи – і її
управитель (директор). Вони обиралися на загальних зборах
кружка терміном на один рік. Засідання Старшини мали
відбуватися щонайменше один раз на місяць. Звичайні загальні
збори відбувалися один раз на рік. При потребі скликалися
надзвичайні загальні збори. На своїх засіданнях Старшина
розглядала всі проблеми, що виникали в процесі діяльності
кружка, шукала шляхи їх вирішення. На загальних зборах
обговорювався річний звіт діяльності кружка, відбувалося
обрання нового чи переобрання діючого складу Старшини [40,
с. 13–17]. Крім Статуту, діяльність місцевих осередків
регламентували також інші акти (правильники), що видавалися
Головною управою [49, арк. 1–9].
Діяла при кружку також контрольна комісія у складі п’яти
чоловік. Такі комісії створювалися в усіх кружках, як зазначає
Л. Ясінчук, з метою “заспокоєння громадянства” [73, с. 55]. Це
був своєрідний контроль з боку громадськості над діяльністю
кружків. Окрім того, функціонували ще дві комісії:
організаційно-фінансова та концертно-театральна. Завданням
першої було вести організаційну роботу в повіті: утворення
кружків по селах, прочитання рефератів, фінансова діяльність.
Завдання іншої полягали у влаштуванні вистав, концертів, забав
тощо.
Такий організаційний устрій товариства зберігся і у
прийнятому 1926-го р. новому Статуті, яким, одначе,
затверджувалося перейменування організації в Українське
педагогічне товариство “Рідна школа”, або ж скорочено – “Рідна
школа”.
Організаційна структура Бережанського кружка цілком
відповідала статутним положенням товариства. Слідуючи
приписам Статуту, Старшина кружка регулярно проводила свої
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засідання – щонайменше один раз на місяць, при потребі
скликалися надзвичайні засідання [48, 49, 50]. Загальні звітні
збори відбувалися кожного року в жовтні, тоді ж обирали
керівний склад кружка на наступний рік. На кожному засіданні
ретельно велися протоколи, копії яких надсилалися до Головної
управи.
Як уже зазначалося, із червня 1903 р. головою осередку був
М. Бачинський. У 1908 р. у зв’язку зі станом здоров’я він “на
якийсь час” залишив керівну посаду [38, с. 5]. Є відомості, що
М. Бачинський у 1913 р. знову перебував на керівному пості
філії, тоді ж його заступником був Іван Масляк [27]. Ймовірно, на
час відсутності М. Бачинського, тобто з 1908 р., цю посаду
обіймав І. Єлюк. Він же, можливо, очолював Бережанський
осередок з кінця 1918 р. до 1919 р., коли товариство намагалося
відновити свою діяльність після Першої світової війни. Від 1920–
1921 рр. кружок очолив Г. Мартинець, а його заступником був
Лев Крип’якевич. Із середини 20-их рр. до 1936 р. головування
провадив В. Бемко. Наступними керівниками були о. Е. Бачинський (жовтень, 1936 – осінь, 1937 рр.) та Ф. Коковський (осінь,
1937 – грудень, 1939 рр.).
Подаємо коротенькі біографічні відомості про голів
Бережанського осередку “Рідної школи”.
Ісидор Єлюк народився у 1883 р. в с. Рашків (сьогодні
Городенківський р-н Івано-Франківської обл.). Від 1911 р.
викладав українську мову в Бережанській гімназії, був
настоятилем гімназійної бурси. Брав активну участь у
громадському житті міста – перебував у керівному складі
кредитового товариства “Надія”, згодом очолив місцевий
осередок “Рідної школи”. Від листопада 1918 р. – заступник
повітового комісара ЗУНР у Бережанах. Помер 1 серпня 1919 р.
[4, с. 124–125].
Гнат Мартинець народився в 1882 р. у м. Калуш, нині ІваноФранківської обл. Закінчив Перемишльську гімназію, Львівський
університет. Воював в австрійській армії, у 1915–1917 рр. –
військовий посадник м. Володимир-Волинський. Впродовж
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листопада 1918 р. – травня 1919 р. був державним комісаром
ЗУНР і старостою у м. Снятин (Івано-Франківська обл.).
Вчителював у гімназіях Львова, Рогатина, Станіславова (сьогодні
– Івано-Франківськ), а від 1920 р. – у Бережанах [4, с. 129].
Володимир Бемко – видатний громадський діяч, адвокат.
Народився в 1889 р. у Козові. Навчався у Бережанській гімназії,
вищу освіту здобув у Львівському університеті. У 1921 р. відкрив
у Бережанах адвокатську канцелярію, яка “завжди була
переповнена, головно селянами, що шукали тут правної поради й
допомоги” [29, с. VII]. В. Бемко був активним членом усіх
українських товариств у Бережанах, і в певні роки очолював
частину з них. Зокрема, крім “Рідної школи” він головував у
“Повітовому Союзі Кооперативів”, “Українбанку”, “Народному
Домі”, “Просвіті” та інших. Належав до політичної організації
УНДО (Українське національно-демократичне об’єднання) [29,
с. VI–IX; 19, с. 13].
Отець Евзевій Бачинський, син М. Бачинського, із 1897 р.
навчався у Бережанській гімназії. В період Першої світової війни
служив військовим духівником (капеланом) у лавах УСС. У 1940х рр. – священик у Бережанах [72, с. 729].
Франц Коковський – активний громадсько-політичний діяч,
письменник і поет, журналіст. Народився у 1885 р. в Бережанах.
Навчався у місцевій гімназії, потім – на юридичному факультеті
Львівського університету. Працював у судовій системі в
Підгайцях та Бережанах [21].
У 1920-х рр. до керівного складу бережанської “Рідної
школи” входили: Лев Крип’якевич, о. Василь Дубицький,
Михайло Підлужний, Іван Бабій, Василь Стасюк, Петро Будз,
Іван Загуєвич, Григорій Пришляк, Олена Бережницька, о. Василь
Танчак, Володимир Бемко, Федір Нагірський, Юлія Кордуба,
Антін Пашковський, Михайло Баб’як, Василь Корба [1, с. 96].
За віросповіданням члени кружка були греко-католиками, а
за політичною приналежністю – прихильниками УНДО. Загальна
кількість членів осередку у кінці 20-х – в 30-х рр. щорічно
становила понад 200 осіб. Зокрема, у 1928 р. кружок нараховував
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216, а в 1932 р. – 225 членів [48, арк. 64; 49, арк. 137]. Найбільша
частка за професійною приналежністю припадала на народних
учителів, священиків, професорів середніх та вищих шкіл.
Членами товариства були також ремісники, торговці, адвокати,
лікарі, студенти, підприємці, державні та приватні службовці.
6 травня 1937 р. в Бережанах утворено повітовий Союз
кружків. Бережанський осередок відтепер втрачав статус
повітового й реорганізовувався у звичайний міський осередок,
діяльність якого поширювалася лише в межах громади міста та
підпорядковувався повітовому Союзові.
Проіснував кружок “Рідної школи” в Бережанах до грудня
1939 р., коли почалися масові арешти серед українців. Першими
жертвами стали представники інтелігенції. В ніч із 23 на 24
грудня загони НКВС (Народний комісаріат внутрішніх справ)
заарештували Франца Коковського, Володимира Логуша, Василя
Левицького, Миколу Божиківського та інших активних членів
кружка. Тієї ж ночі зроблено обшук у домі адвоката В. Бемка, але
відсутність останнього вдома врятувала його від арешту. Вночі
заарештували також керівників й активних членів інших
організацій, зокрема – “Просвіти”, “Народного Дому”,
“Повітового Союзу Кооперативів” [1, с. 227–228].
Таким чином, на початку ХХ ст. на Бережанщині
відбувається відродження й активізація суспільно-політичного,
культурно-просвітницького життя, що створило сприятливі
передумови для виникнення та діяльності повітового кружка
«Рідна школа» у Бережанах. До його організації долучилися
видатні культурні, громадсько-політичні діячі Бережанщини,
зокрема – професори та учні місцевої гімназії.
Культурно-освітня робота Бережанського осередку УПТ
“Рідна школа”
Із 1908 р. кружок почав щорічно проводити курси для
неграмотних, підготовчі курси до вступу у гімназію та
учительську семінарію [74, с. 104–105]. У 1913 р. товариство
розпочало активну роботу над проблемою заснування української
школи в Бережанах. 24 квітня 1913 р. керівництво Бережанської
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філії РПТ надіслало відповідне звернення – “Меморіал в справі
домагань українського населення з обсягу народних і середних
шкіл в Бережанах” до Олександра Барвінського, члена Головного
Виділу товариства у Львові. У “Меморіалі” серед вимог
зазначалося, що бережанська громада “… жадає основаня 4клясової народної школи мужеської та женьскої з україньскою
мовою викладовою в Бережанах зі слідуючим роком; висказує
своє найвисше обуренє по причині крайного нехтованя наук
україньскої мови в місцевих школах; домагаєть ся сейчасового
системізованя і обсадженя посади гр. кат. (греко-католицького –
авт.) катехита в місцевій мужеській школі народній” [27]. До цієї
петиції долучалося 158 підписів.
25 серпня 1913 р. товариству вдалося відкрити приватну
двокласну школу з українською мовою навчання, яка проіснувала
до кінця липня 1914 р. [44, арк. 2]. Вона містилася поруч із
міською державною жіночою школою. В ній учителювали отецькатехит Іван Кордуба (директор школи), Марія Чайковська
(Ставнича) і Ярослава Гутковська (Гусак). Школу відвідували
міські діти, а також молодь із навколишніх сіл – Лісник,
Лапшина, Раю, Гинович, Потутор [1, с. 94]. Однак воєнні події
1914–1918 рр. перервали діяльність товариства до кінця 1918 р., а
разом з тим припинила функціонувати і ця школа. Відновити
приватну школу у Бережанах товариству вдалося лише у 1922
році, після дворічних домагань осередку до місцевої влади.
Виховний процес у роботі охоплював декілька аспектів:
національно-патріотичний, релігійно-етичний, трудовий та
естетичний. Дільність повітового кружка в цьому напрямі
полягала у влаштуванні різноманітних імпрез, фестин, концертів,
театральних вистав тощо. Нерідко ці заходи організовувалися
спільно з іншими товариствами, зокрема із “Просвітою”,
“Союзом Українок”, “Пластом”. Для проведення будь-якого
заходу кружок, як і осередки інших товариств, повинен був
отримати дозвіл від місцевої влади. Староству на розгляд
здавалося сценарії з детальним описом усіх моментів проведення
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заходу. Пройшовши цю “цензуру”, кружок отримував або не
отримував дозвіл на його проведення.
При самому кружку функціонував аматорський гурток, у
якому найактивнішу участь брали учні школи. Концерти
ставилися на День “Рідної школи”, День “Просвіти”,
Шевченківські дні, Свято Матері, Різдвяні та Великодні свята
тощо.
У листопаді 1935 р. піднято питання про заснування музею в
Бережанах [2, с. 6]. “Громада Бережан рішила обновити при
кружку “Рідна школа” в Бережанах та на його Статуті Музей, що
має стати храмом нашої культури… За управу Музею підписали
доктор В. Левицький, доктор В. Бемко, доктор Ф. Коковський…”
[30, с. 192]. І вже навесні 1936 р. при кружку організували
безплатний “Народний Музей ім. А. Чайковського”, ініціатором
створення якого й, відповідно, управителем до початку Другої
світової війни був Ф. Коковський [50, арк. 86, 109].
Кружок щорічно влаштовував при школі підготовчі курси до
вступу в гімназію; вчителі періодично проходили кваліфікаційні
курси. Як повітовий осередок кружок опікувався українськими
школами та дошкільними закладами у цілому повіті. Зокрема,
товариство опікувалося “Українською захоронкою” (“Сирітським
захистом”) у Бережанах.
Від 1934 р. Головна управа “Рідної школи” очолює в
Галичині організацію підготовки кадрів для дошкільних закладів,
започаткувавши тим самим планову фахову підготовку
провідниць (вихователів) дитячих садків. Важливою формою
підвищення методичної майстерності вихователів стали
відповідні курси при повітових осередках товариства «Рідної
школи». Потреба відновлення курсів як форми навчання
організаторів та вихователів українських дошкільних закладів
постала ще в середині 20-х рр. Вона була зумовлена, з одного
боку,
дискримінаційною
політикою
польського
уряду,
спрямованою на обмеження фахового навчання представників
національних меншин шляхом утраквізації, а згодом – остаточної
полонізації державних учительських семінарій, а з другого –
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зародженням і поширенням у краї такого типу дошкільних
закладів, як сезонні дитячі садки.
Від 15 березня 1935 р. Бережанський повітовий кружок
“Рідної школи” також розпочав проводити місячні курси фахової
підготовки провідниць дитячих садків [35]. Під час регулярних
“сходин” їхні члени заслуховували реферати, організовували
дискусії з актуальних проблем практичної роботи у дошкіллях.
Деяке уявлення про програму, практичну спрямованість
таких курсів може дати характеристика місячних курсів для
провідниць дитячих садків у Станіславові, які організовував
місцевий кружок “Рідної школи” імені Маркіяна Шашкевича у
1933 р. Навчання тут відбувалося щоденно з 15-ї до 20-ї години.
Програма курсів включала теоретичні дисципліни (педагогіку,
педологію, психологію, соціологію психіки дитини), методичні
теми (опрацювання дидактичного матеріалу, передбаченого
провідними європейськими дошкільними системами того часу,
проблем гігієнічного, фізичного, естетичного і трудового
виховання, розвитку мовлення) [34]. Разом з тим, на курсах,
окрім основ виховання дітей, дівчата мали змогу отримати
практичні навички кравецтва, ведення домашнього господарства,
ознайомитися із теоретичними знаннями з організації та ведення
кооперативних товариств.
Улітку 1924 р. та восени 1937 р. кружок займався
проведенням у повіті шкільних плебісцитових акцій. Їхня мета
полягала в “одноголосному протесті проти усіх явних і тайних
розпорядків польської Шкільної Ради, а передовсім проти
розпорядків... якими знищено майже зовсім українське приватне і
публічне шкільництво”, у виявленні протесту проти дискримінаційної політики органів державної влади щодо використання
української мови, переведення українських шкіл на польськомовне навчання тощо. Протестуючі закликали все українське
населення вступати в ряди УПТ [6, арк. 6, 8, 10].
Аби підвищити грамотність та свідомість селян, донести ідеї
“Рідної школи” ближче до людей, члени повітового осередку, а
найбільше – вчителі, робили виїзди в села із читанням рефератів
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на різні суспільно-історичні теми. У 1927 р. прочитано 27
рефератів, а в 1938 р. – аж 281 реферат [36].
Селянська бурса в Бережанах (1903–1914)
Піднесення національної свідомості селянських мас у
Галичині в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. викликало потребу
поширити шкільну мережу в краї та поглибити навчання у
школах. Закон Крайової шкільної ради встановив принципи
організації народного шкільництва по селах. Але батьків уже не
влаштовувало навчання дитини в однокласній школі. Почався
наплив учнів із села до міських середніх шкіл та до гімназій [1,
с. 135].
У Бережанах на той час середню освіту давали лише
польські чоловіча й жіноча школи та польська гімназія. Вступ до
них через невисокий рівень підготовки молоді, особливо
сільської, був складним. Тому українська інтелігенція, розуміючи
потребу в піднесенні освіченості українства, вирішила
організувати для сільських дітей підготовчі курси для вступу до
гімназії – Селянську бурсу: “Найперше осьвіти, найскорше знаня,
передусїм численної інтелігентної верстви національної, понад
усе наших власних шкіл, нашої національної культури – потрібно
нам! Без того морального капіталу нема будучности, а тілько
національна смерть! ...Закладаймо бурси, заводім курси,
основуймо власні школи!” [38, с. 3–4].
Отож, було прийнято рішення до початку навчального року
(н. р.) 1903–1904 рр. заснувати в Бережанах Селянську бурсу із 3ім та 4-им класами, затверджено умови прийому. Приймалися
діти 10–11-річного віку із добрими оцінками у шкільному
свідоцтві з попереднього місця навчання. Батьки чи опікуни
зобов’язувалися забезпечувати їх необхідною білизною, одягом
тощо, робити щомісячно оплати. Вони ж мали стати членами
філії товариства в Бережанах. Діти повинні були складати вступні
іспити до 3-го чи 4-го класу. Управа бурси, в свою чергу, бралася
забезпечити бурсачкам повне утримання, ліжко, нагляд, “провід
домовий” і допомогу в навчанні [41, с. 229, 232]. Планувалося,
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що в 1903–1904 н. р. бурса прийме 42-ох учнів, а місячна оплата
становитиме від 15-и до 24-х крон.
Головування бурсою доручили М. Бачинському. Допомагати
готувати малих бурсачків до вступу в гімназію безоплатно
погодилися учні старших класів гімназії: Франц Коковський,
Остап (Євстахій) Гайдукевич, Володимир Гривнак, Микола
Нискоклон [38, с. 8, 11; 24, с. 230]. Згодом до цієї праці
долучилися Володимир Бемко, Микола Їжак, Лев Лепкий,
Дмитро Бойко, Антін Чернецький, Олександр Семенів, Осип
Боянівський, Андрій Мельник, Іван Набережний, Василь
Олійник, Юліан Соневицький, Осип Навроцький, Казимир
Задорецький, а також двоє євреїв – Давид Маєр і Даніель
Шульман.
Слід зазначити, що більшість із названих гімназистів,
принаймні 15 із них, були членами таємного гімназійного гуртка
“Молода Україна”. Звідси стає очевидним деякий взаємозв’язок
між гуртком та Селянською бурсою. Адже спілкування між
“молодо українцями” могло впливати на залучення їх до праці в
бурсі.
Гімназистам допомагали у навчанні вихованців бурси також
учителі Іван Петрицький, о. Іван Кордуба, В. Гошовський та ін.
У перший рік навчання до бурси прийнято 16 дітей, а під
кінець 1903–1904 н. р. їх стало 18, із них 10 наступного року
успішно склали вступні іспити до гімназії. А загалом протягом
1903–1908 рр. учнями гімназії стали 50 вихованців Селянської
бурси [38, с. 10].
У подальших роках кількість учнів зростала: у 1904–
1905 н. р. їх налічувалося 23, у 1905–1906 н. р. – 30, а в 1906–
1907, 1907–1908 та у 1909–1910 н. рр. – по 32. Щомісячна оплата
за навчання становила в першому навчальному році по 2–4
крони, у 1909–1910 н. р. – 15–16 крон [38, с. 8, 10; 28, с. 45].
Загалом у бурсах РПТ максимальна плата складала від 16 до 50
крон [20, с. 39]. Для порівняння, у 1910–1911 н. р. у польській
гімназійній бурсі утримувалося 62 учні із щомісячною оплатою
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8–26 крон, а в єврейській відповідно 20 учнів, які платили по 20
крон [75, s. 88–90].
Окрім шкільної науки “питомці читали книжечки вид [ані]
Руск [им] Тов [ариством] Пед [агогічним] і “Дзвінок”, ходили на
популярні відчити, які уряджували місцеві товариства, на деякі
театральні представлення в часі гостин Руського театру в
Бережанах і на драматичні вистави аматорів бережанської і
раївської читалень “Просвіти”, виступали в сценічнім образі “На
Тарасовій могилі”, устроєнім “Жіночою громадою” для дітий, і в
хорі, і т. ин” [38, с. 12].
Уроки співу для учнів бурси проводив учень гімназії
Аполлінарій Осадца. “Виїмки” з історії України читав Осип
Ковшевич. Про релігійно-моральне виховання дбав о. Іван
Кордуба.
Спочатку Бережанська бурса розташовувалася на вул.
Ізабелівці (сьогодні – вул. Січових Стрільців) [30, с. 6–7] у
винайманому приміщенні п. Колодки. У 1906 р. управа бурси вже
винаймала цілий дім із городом на вул. Зеленій (сьогодні – вул.
Родини Старухів). Із зростанням кількості учнів виникла потреба
у більшому приміщенні. 1907-го керівництво філії за 13100 крон
викупило у сім’ї Горняків “на Mісточку” на вул. Новій (сьогодні
– вул. О. Кульчицької) цілий будинок [38, с. 10–11].
Загалом,
громадськість
позитивно
ставилася
до
функціонування цієї інституції, адже було зрозуміло, що у
Селянській бурсі діти матимуть фахового вихователя та педагога,
котрий старатиметься, щоб учні правильно використовували свій
час, з рівномірним та доцільним розподілом; не допускатиме
марнування ними батьківської праці; намагатиметься підвищити
рівень їхніх знань, свідомості; навчатиме самостійності,
товариської взаємодопомоги й поваги. І, що найголовніше,
навчання й виховання здійснюватиметься рідною українською
мовою, а з отриманими тут знаннями діти отримають більше
можливостей для вступу у державні середні школи.
Слід зазначити, що у селах існували виключно початкові
одно- або двокласні школи. Навчалися там українською, в
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міських – Бережанах, Козові й Нараєві-місті – польською мовою,
у т. ч. і в державних середніх школах [1, с. 87]. Стан сільських
шкіл був незадовільним. Більшість з них не мала власних
приміщень, розташовувалась у винайманих селянських.
Основними навчальними засобами були 1–2 мапи (карти), 5–6
картин (образків), один термометр тощо. Деякі школи мали
невеликі земельні ділянки – 0,5–1 морги. Зрештою, самим
навчальним процесом перважно займалися священики. Тому
отриманий у цих школах рівень знань з метою одержання
хорошої освіти практично не давав дітям змоги продовжити
навчання у міських середніх.
На поч. ХХ ст. в Бережанах розгорнувся рух за відкриття
гімназії з руською (тобто українською) мовою навчання. Серед
ініціаторів виступило й Руське педагогічне товариство. Однією із
підстав було збільшення кількості українських учнів у місцевій
польскій державній гімназії, до чого немало спричинилася й
Селянська бурса. У результаті вимог громад, звернення батьків
розпорядженням міністра освіти та релігії 1906-го у гімназії
введено параллельно з польськими й українські класи [1, с. 95;
38, с. 9; 43, арк. 1–7]. У 1906 р. почали діяти 1-й та 2-й українські
класи, а в 1907 р. – 3-й.
Функціонувала бурса до початку Першої світової. Після
війни польська влада не дозволила її відновити. Майно бурси
згідно з положеннями Статуту “Рідної школи” перейшло до
кружка товариства в Бережанах.
Українська приватна школа ім. митрополита Андрея
Шептицького в Бережанах (1922–1939)
Починаючи з жовтня 1920 р., повітовий осередок “Рідна
школа” розпочав заходи над відновленням української народної
школи [44, арк. 20].
Школу відкрито 13 жовтня 1922 р. у двоповерховому
будинку на вул. Міцкевича, 3 (сьогодні – вул. Шевченка, 1).
Спочатку це була 4-класна школа. Із 30-х рр. відбувається її
стрімке зростання. В 1932 р. вона вже 5-класна, а від 15 серпня
1933 р. відкрито шостий клас. 5-й і 6-й класи заміняли 1-й і 2-й
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класи гімназії [32, 33]. В 1935 р. організовано 7-й клас. Того ж
року митрополит А. Шептицький взяв протекторат над школою.
Згідно зі Статутом школи повна назва закладу від 1935 р.
формулювалася так: “Приватна 7-класна народна школа УПТ
“Рідна школа” імені Митрополита Андрея графа Шептицького в
Бережанах” [45, арк. 5]. Відтепер школа виступала як
триступеневий навчальний заклад: 1-й ступінь – 1–4 класи, 2-й –
5–6 класи, 3-й – 7 клас.
Навчальний рік ділився на два півріччя. Навчання в школі
було 6-денним, у першу зміну. До навчального плану входили
такі предмети: релігія, українська мова, польська мова (із другого
класу), математика, природа та географія (із третього класу),
історія (із п’ятого класу), малювання, трудове навчання, співи,
фізкультура. Українська і польська мови мали однакову кількість
годин на тиждень. Тижневе навантаження для 1-их класу
становило 16 годин, для 2-их – 23, 3–4-их – 28 та для 5–7-их
класів – 29 годин [51, арк. 70–71]. Загалом же, навчальні
програми УПТ для народних шкіл, за оцінкою Г. Білавич, “були
пройняті гуманізмом і максимально наближені до потреб життя.
При вивченні навчальних предметів педагоги скеровували думку
і увагу учнів на людину та її суспільні справи” [3, с. 113].
Виховний процес включав в себе і глибокий релігійний аспект –
священнослужителями в школі проводилися як окремий предмет
години релігії. Обов’язковим було громадське відвідування
церкви. Тричі на рік учні сповідалися та приймали святе
Причастя. В цілому, навчальний план цієї школи відповідав
програмам державних народних шкіл, що давало випускникам
право вступу в державні гімназії.
Згідно зі Статутом школи тут мали навчатися діти грекокатолицького віровизнання та української національності [45,
арк. 4, 5, 6]. Хоча інколи робилися винятки і до школи приймали
православних дітей. Кількість учнів у школі постійно зростала. В
1923–1924 н. р. у трьох класах навчалося 82-є дітей, в 1926–1927
н. р. в чотирьох класах – 88, 1928–1929 н. р. – 155, наступного
року – 234, а в 1937–1938 н. р. в 7-ми класах – 255 учнів. В
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основному це були діти селян, ремісників та робітників. Так, у
1937–1938 н. р. 134 учні були селянського походження, батьки
47-ми дітей були ремісниками, 20 дітей – сиротами. У школі
навчалися переважно діти з Бережан. Разом з тим – із
навколишніх сіл Раю, Лісник, Лапшина, Шибалина, а також із
Посухова, Бишок, Августівки, Дрищева (сьогодні – Надрічне),
Рибник, Олесина, а також із сусіднього Підгаєцького повіту [44,
арк. 144; 51, арк. 58].
Управителями школи в свій час були отець-катехит Іван
Кордуба, Петро Будз, Іван Чорномаз, Пилип Гошовський,
Михайло Грам’як і Антін Крамарчук (останній). Вчителями в
школі працювали Ольга Бородайко (дів. – Целевич), Теодозія
Пересада, Ольга Баб’як (дів. – Терлецька), Елеонора
Крушельницька (дів. – Кошикова), Анастасія Орунова, Стефанія
Кукурудза, Марія Масляк, Марія Третяк, Марія Питель, Стефанія
Шараневич, Стефанія Боднарук, Микола Огнистий, Богдан
Гуцал, Василь Гусак, Іванна Булавна, Володимир Романів, Ольга
Семчишин. За характеристикою управителя школи П. Будза,
«серед учительського Збору панує якнайліпша гармонія. Всі собі
помагають і співпрацюють. В громадській праці беруть активну
участь і з успіхом виконують свої справи» [51, арк. 30]. Кожен із
вчителів мав під своїм керівництвом один клас, в якому викладав
більшість предметів, тижневе навантаження становило близько
30 годин. Платня вчителів дорівнювала платні державних
учителів, виплачувалася кожного місяця у повному обсязі. В 1935
н. р. вона становила 120 зл., а управитель отримував 210 зл. [48,
арк. 114; 51, арк. 3; 44, арк. 114].
При школі працював катехит для проведення уроків релігії
та невеличких Богослужінь. Цю посаду обіймали о. Микола
Старух, о. Володимир Соломка, о. Іван Чередарчук, о. Данило
Гуглевич, о. Степан Бачинський. Був також лікар, котрий
безплатно здійснював нагляд за здоров’ям школярів. Із лікарів
при школі відомий лише Лонгин Мігоцький.
Окремі вчителі школи проявляли активну участь у
громадській діяльності. Наприклад, П. Будз, А. Крамарчук,
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П. Гошовський, о. І. Кордуба, о. В. Соломка, О. Бережницька,
М. Масляк входили до керівного складу повітового кружка
“Рідної школи”.
Це була одна з найкращих українських шкіл у всьому краї.
Однак не мала рівних прав із аналогічними державними
школами. Незважаючи на те, що вже була 7-класною і
дотримувалася державних навчальних планів, українська
громадськість не змогла вибороти для неї “права прилюдності”,
тобто видавати учням свідоцтва, рівноцінні свідоцтвам
державних шкіл. Тому, щоб отримати офіційно середню освіту,
випускники “Рідної школи” змушені були ще продовжувати
навчання у польському державному середньо-освітньому
навчальному закладі. Що вони зазвичай і робили.
У 1936 р. вступні іспити до державної гімназії успішно
склали 18 із 20-ти випускників школи. У звіті шкільної управи
говорилося: “Іспитова комісія (гімназійна – авт.) офіційно і
приватно підкреслила, що учні нашої школи вибилися знаннями
на перше місце перед другими школами” [44, арк. 54]. Близько
85% дітей щороку переходило до середніх шкіл [44, арк. 99].
Про матеріально-технічне забезпечення закладу дбала
управа місцевого осередку товариства “Рідна школа”, яка
переводила для цього частину своїх надходжень. У школі були
учительська та дитяча бібліотеки. Перша з них у 1927 р.
нараховувала 45 томів, а дитяча – 135; у 1931 р. в бібліотеці
нараховувалося 500 томів літератури, в т. ч. 430 україномовної та
70 польськомовної [44, арк. 34]. У навчальному процесі
використовувалися деякі зоологічні таблиці, історико-географічні
мапи, історичні картини, релігійні образи, спортивний інвентар
тощо. Для дітей із сільської місцевості організовувалося
харчування. 1929-го р. ним було забезпечено 53 дітей.
У кожній народній школі, звичайно – під педагогічним
наглядом учителя, діяли учнівські громади, де діти займались
самоуправлінням. Як наголошує Г. Білавич: “Сформувати
громадянина можна лише в тому випадку, коли діти будуть
згуртовані, житимуть інтересами учнівської спільноти” [3,
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с. 111]. І. Комісар відзначає, що багато провідних педагогів
намагалися якнайширше залучати молодь до самоорганізації [25,
с. 30]. В процесі плідної діяльності учнівських громад народних
шкіл УПТ в молоді виховувались ініціативність, активність,
сильний характер, будилось почуття приналежності до єдиного
українського народу, розвивалися організаційні та управлінські
навики.
При школі для учнів функціонували: молодіжна громадська
організація “Пласт”, кооператив, аматорський гурток із хором. У
1926–1927 н. р. у школі організовано шкільну крамничку на
основі кооперативного ладу. Діти вкладали на початку кожного
навчального року дрібні кошти в крамницю, а в кінці року ці
кошти поверталися їм з певними дивідендами (доходами). У
1930–1931 н. р. крамниця мала вже власний фонд у розмірі 50 зл.
У 1928–1929 н. р. в школі засновано “Касу ощадності”, що була
об’єднана з Українським Кооперативним Банком у Бережанах.
1930-го р. 52-є дітей вклало свої заощадження в цю касу.
Загальна сума заощаджених дітьми грошей становила близько 28
зл. Крамничку та касу ощадності вів учитель А. Крамарчук [44,
арк. 38].
Аматорський гурток школярів під керівництом учителів
влаштовував різноманітні концерти, вистави з нагоди відзначення
різноманітних свят – Нового року, Різдва, Великодня,
Шевченківських днів тощо. Святкувалися і державні свята,
зокрема роковини маршалка Польщі Юзефа Пілсудського. На всі
концерти потрібний був дозвіл місцевих властей. Кошти,
отримані з імпрез, йшли на потреби школи. При школі діяв також
учнівський хор.
Польській місцевій адміністрації важко було змиритися з
існуванням цієї школи, і не так через її успішну роботу, а тому,
що в ній гуртувалася майже вся активна українська молодь
Бережан й навколишніх сіл, а патріотичне виховання дітей
взагалі не збігалося з лінією польської шкільної політики.
Повітова шкільна рада у своєму зверненні до Кураторії у 1932 р.
зазначає, що ця школа виховує молодь “у нелояльному для
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держави дусі” (“w duchu nielojalnym dla panstwa…”) [44, арк. 59].
Зі звіту шкільного інспектора Юлія Бека, котрий у березні 1934 р.
проводив візитацію (перевірку) школи, випливає, що знання дітей
цієї школи із польської мови слабкі й не відповідають програмі.
Історія Польщі трактується побіжно, натомість наголос робився
на українську історію. І навіть у день візитації школи урок історії
викладався українською мовою [44, арк. 137].
Місцева влада створювала різноманітні перешкоди у
діяльності школи. У 1933 р. староство навіть здійснило спробу
закрити її, мотивуючи тим, що “льокаль, в якому приміщена
школа, з оглядів гігієнічних і виховних не надається до шкільних
цілей” [33]. Але керівництво закладу зуміло спростувати всі
звинувачення, і школа надалі продовжувала функціонувати.
У кінці 1938 р. місцевий уряд здійснив ще одну спробу
закрити школу. Таке питання 22 листопада 1938 р. підняв перед
шкільною Кураторією повітовий шкільний інспектор Ф. Міттек.
Свою позицію мотивував тими ж самими аргументами: що
наявний будинок був непридатним для розміщення в ньому
школи, що рівень навчання, особливо з історії й польської мови
був недостатнім, а “виховна сторона” цілком занедбаною [44,
арк. 37]. 2 грудня 1938 р. Кураторія видає відповідне рішення про
закриття школи УПТ в Бережанах. Польські візитатори
зауважували, що із середини школа обвішана різними гаслами і
“портретами руськими”, в школі є політична мапа з означенням
“української держави”, намальована дітьми.
Школа припинила функціонувати лише восени 1939 р., коли
з приходом Червоної армії почалася радянізація краю.
Мережа осередків УПТ “Рідна школа” в Бережанському
повіті
Одними із перших на Бережанщині кружки УПТ “Рідна
школа” з’явилися в Рекшині – березень 1927 р., на Кулєбах – 21
квітня 1927 р., в Лісниках – 4 грудня 1927 р. та в Потуторах – у
1928 р. [47, арк. 9]. Наступна хвиля заснування осередків
припадає на 1929 р., коли вони з’явилися в Козові (березень),
Лапшині (24 березня), Конюхах (6 травня), Кальному (жовтень–
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листопад), Козівці, Кривому і в Дибщі [13, арк. 7–8; 26, с. 73; 48,
арк. 20; 57, арк. 4; 58, арк. 57].
Найбільш масове поширення осередків “Рідної школи” у
Галичині відбулося у 1933 р. Це період найбільшого піднесення
товариства взагалі. Так, якщо 1931-го таких місцевих осередків
було 743, то наступного року їх кількість зросла майже вдвічі –
1330, а в 1933 р. їх було вже 1790 [3, с. 50].
У 1933 р. в Бережанському повіті осередки УПТ виникли
щонайменше в 17-ти громадах, а у 1934 р. з’явилося ще 6 нових
кружків.
Однією з причин такого стрімкого піднесення громадянської
активності українського населення стало різке погіршення на
початку 30-х рр. українсько-польських взаємин, особливо після
кампанії пацифікації. Василь Вох, розповідаючи про с. Гиновичі,
говорить: “Немов у відповідь на пацифікацію” селяни утворили
тут осередок “Рідної школи”, а згодом і “Союзу Українок” [5,
с. 308]. В цілому, станом на 1933–1934 рр. на Бережанщині вже
діяло 44 осередки, у 1939 р. їх кількість зросла до 49 [36]. У 30-х
рр. ХХ ст. Бережанський повіт охоплював 74 громади, в т. ч.
міста Бережани та Козову. Таким чином, осередки УПТ в другій
половині 30-х років існували в двох третинах громад
Бережанщини.
Юридичною підставою для заснування кружка були заява
жителів певної громади до Головної управи про бажання
створити такий осередок, завірена не менш ніж 15-ма підписами,
та відповідні дозволи з боку повітового кружка, Головної управи,
повітового старости та воєводського уряду.
На практиці було чимало випадків, коли громада, не
отримавши протягом певного часу від влади жодної відповіді на
запит, самостійно організовувала кружок, а дозвіл отримувала
постфактум. Так, наприклад, у Посухові установчі збори
пройшли 17 вересня 1933 р., а дозвіл Староство підписало 17
жовтня 1933 р., в Хоростці збори скликано 5 листопада 1934 р., а
дозвіл Воєводства – від 5 грудня 1934 р., в Гайку Шибалинському
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кружок організували 24 листопада 1935 р., а Староство видало
дозвіл 16 грудня 1935 р. [66, арк. 1; 69, арк. 2; 71, арк. 8, 2].
У 20-х рр. основною перешкодою в організації нових
осередків “Рідної школи” в повіті, як вказувало керівництво
повітового кружка в Бережанах, був “брак на селі відповідних
людей до ведення кружків”. Хоча й ставлення українського
населення до товариства, за їхнім же твердженням, було “дуже
гарне” [48, арк. 56, 115].
Коли ж на початку 30-х рр. українська громадськість
виявила велике зацікавлення у створенні рідношкільних
осередків, на заваді стала місцева влада. Влітку 1933 р.
Бережанське староство не дозволило легалізувати кружки
товариства в Жукові, Мечищеві, Жовнівці, Потоці й Вербові з
причини “невідповідного складу керівництва”, бо це люди з
“неблагонадійним минулим” (“poszlakowanej pszeszłośćju”) [63,
арк. 4]. Під цим терміном влада розуміла все, що можна було
використати проти українських активістів. Старшина повітового
кружка доповідала Головній управі про наявність проблеми, яка
виникла у зв’язку із цим: “Тяжко в селі таких знайти (із доброю
репутацією – авт.), бо много пошлякували собі пшешлость як не
псом, то гноївкою, або виходком, чи просто в’язкою дров із ліса”
[63, арк. 4]. Все ж таки, незважаючи на всі перепони з боку влади,
у згаданих громадах кружки було організовано.
Характерною рисою для більшості низових осередків
“Рідної школи” стало надання їм імен відомих українських
громадських, політичних, культурних діячів. Зокрема, в
Бережанському повіті іменованих було щонайменше понад 20
кружків. Найбільш шанованими в краї були Тарас Шевченко та
Маркіян Шашкевич. Це й не дивно, адже для українського
суспільства велич обох цих постатей вже на той час не викликала
сумніву. А М. Шашкевич до того ж у свій час (1825–1829 рр.)
навчався у Бережанській гімназії. Окрім того, у назвах
зустрічалися імена Івана Франка, Лесі Українки, Андрея
Шептицького, Володимира Великого, Богдана Хмельницького,
Івана Мазепи, Дмитра Вітовського. Цей факт укотре засвідчує
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національну спрямованість рідношкільного руху, прагнення всіх
верств українства до національної самоідентифікації. Окрім того,
вже в самій назві осередку закладалися основи патріотичного
виховання.
Кружки “Рідної школи” в Бережанському повіті в
переважній більшості розміщувалися в будинках разом з іншими
товариствами: “Просвітою”, кооперативами. Наприклад, в
Олесині кружок розміщувався в будинку кооперативу “Зоря”, у
Вибудові, Гиновичах, Дрищеві – в читальнях “Просвіти” [8, арк.
1; 10, арк. 2; 11, арк. 1; 15, арк. 1]. Зустрічаються випадки
розташування осередків у домівках членів товариства, як це було
в Стриганцях, Курянах, Рекшині [18, арк. 1; 14, арк. 2; 16, арк. 4].
Робота у напрямі залучення українського населення до
рідношкільного руху в різних місцевостях виконувалася із різною
інтенсивністю та результативністю. Помірними темпами
збільшували кількість членів осередки в Козові, де в 1930–1931
рр. нараховувалося 49 членів, у 1935–1936 рр. – 82, а в 1936–1937
рр. він уже об’єднував 158 осіб; в с. Глинна в 1933 р. було 22
особи, наступного року – 54, в 1938 р. – 169 членів [56, арк. 3, 6,
11; 58, арк. 1, 22, 92].
Велика активність населення під час організації кружків
проявилася у таких селах як Бишки, де протягом першого року
його існування (1933–1934 рр.) до нього записалися 92 особи, в
Олесині та в Потоці – по 113 [53, арк. 2; 67, арк. 2]. Станом на
1938–1939 рр. найбільшу кількість членів (окрім м. Бережани)
об’єднували кружки в Дибщі – 232 члени, Ценові – 202 та Малій
Плавучій – 200 [57, арк. 7; 70, арк. 13; 65, арк. 18].
Малочисельними були кружки в Жукові – 28, Вимислівці й
Куропатниках – по 30 та в деяких інших громадах [9, арк. 2; 12,
арк. 3; 71, арк. 20]. В цілому ж, згідно зі звітами місцевих
осередків у 1933–1934 рр. у 24-х кружках нараховувалося 2286
зареєстрованих членів, у 1937–1939 рр. 32 кружки об’єднували
3193-х членів.
Привертає увагу той факт, що найбільш задіяними у
громадській діяльності по селах були чоловіки, котрі становили
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понад 60–70 % від усієї кількості членів. Так, наприклад, у
Комарівці у 1934–1935 рр. було 52 чоловіки і 31-а жінка, в
Потуторах у 1937–1938 рр. відповідно – 49 і 18 [59, арк. 3; 68,
арк. 4]. Траплялися випадки, коли жінки становили ще меншу
частку; наприклад, в Куропатниках у 1937 рр. із 30-ти членів
було лише 2 жінки [61, арк. 1]. Із цього приводу Головна управа
закликала всі кружки до більш активного залучення до праці в
рідношкільних осередках молоді і особливо жіноцтво: “... Cлід
постаратись, щоб бодай одна жінка була в Старшині. Вона допоможе заохотити жіноцтво вступати в члени кружка” [53, арк. 8].
Щодо вікового цензу, то середній вік членів становив у
межах 20–40 років. Члени товариства за конфесійною
приналежністю були греко-католицького віровизнання, за
політичними переконаннями – членами або прихильниками
УНДО (Українське національно-демократичного об’єднання),
УСРП (Українська соціально-радикальна партія), ФНЄ (Фронт
Національної Єдності), УВО (Українська Військова Організація),
ОУН (Організація Українських Націоналістів), а в Золотій
Слободі в керівному складі був і член КПЗУ (Комуністична
партія Західної України) [17, арк. 2].
Освітньо-виховні цілі “Рідної школи” місцеві осередки
реалізовували шляхом організації театральних, хорових,
самоосвітніх гуртків, гуртків доросту, влаштуванні дитячих
садків, навчальних курсів.
Не маємо документального підтвердження факту утримання
кружками в повіті яких-небудь шкіл. Є лише згадка про
існування в 30-х рр. як “збірних лекцій” народної школи на
Кулєбах [74, с. 175]. Таку форму навчання, як “збірні лекції”,
“Рідна школа” ефективно використовувала у міжвоєнний період з
метою ширшого охоплення дітей елементарною освітою.
Відомо також, що незадовго до офіційного заснування
осередку “Рідної школи” в Конюхах (організований у 1929 р.),
громада села в 1924 р. звернулася до Головної управи товариства
із проханням посприяти у відкритті тут української приватної
школи. Повідомляють, що зробили відповідне подання до
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Кураторії та шкільного інспекторату в Бережанах і навіть “якщо
ніякої помочі не буде, то самі без помочі згори побудують ту
школу” [60, арк. 1].
В основному сільські кружки утримували місцеві дитячі
садки. Знаємо про існування такого дошкільного закладу в
с. Бишки в 1938 р. – із 15 липня по 5 вересня, в якому було 42-є
дітей [53, арк. 12]. В той же час садок утримував і кружок в
Глинній, який відвідувало 17 дітей. У 1936 р. дитячі садки діяли
також в Урмані, Лапшині; в 1938 р. – в Тростянці, Вибудові,
Бишках, Великій Плавучій та Саранчуках [52, арк. 79; 54, арк. 2].
Були спроби відкрити садочки у 1938 р. в Дибщі та у 1930 р. в
Козові. В першому випадку на заваді стала влада, а в Козові, за
свідченням керівництва осередку “Рідної школи”, дитячого садка
не було тому, що “не велась освідомлююча праця в тім напрямі
між населенням” [57, арк. 8; 58, арк. 41].
Робота місцевих осередків зосереджувалася також у діючих
при них гуртках та бібліотеках. У Ценові хоровий гурток
відвідували 30 членів, тетральний – 25; стільки ж було і в
театральному гуртку у Вільховці [55, арк. 17; 70, арк. 15]. У
Козові 1 жовтня 1932 р. створено гурток “Самоосвіти” [58, арк.
87]. Його відвідували 54 юнаки і 27 дівчат. Зустрічі проходили
двічі на тиждень. Засідання починалися молитвою: “Боже, всі ми
Твої діти”. Характерним було привітання членів гуртка: “Вставай
за рідний край!” Молодь читала твори українських письменників,
обговорювала їх зміст.
Робота в гуртках, зокрема в театральних та хорових,
спрямовувалася на організацію різноманітних концертів, забав,
влаштуванні пам’ятних вечорів, проведенні святкувань тощо.
Такого роду заходи приносили користь у декількох відношеннях.
По-перше, беручи участь у роботі художніх самодіяльних
гуртків, молодь і доросле населення мали змогу реалізувати свої
творчі здібності. По-друге, таким чином у суспільстві
поширювалися загальнонаціональні ідеї, і, зрештою, грошові
пожертви, що збиралися членами кружків під час проведення
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культурно-масових акцій, були значною фінансовою підтримкою
товариства.
Значних успіхів місцеві осередки УПТ досягли у сфері
поширення бібліотек. В умовах бездержавності бібліотеки
відігравали визначну роль у культурному розвитку українства та
збереженні його духовної спадщини. Вони стали чи не єдиними
осередками, де широкі верстви населення отримували доступ до
літератури рідною мовою.
Маємо відомості про існування таких книгозбірень у
більшій частині кружків Бережанщини. Книжкові фонди зазвичай
нараховували 50–70 примірників, але ось, наприклад, у Кривому,
Козові, Олесині їх було понад 300, а в Лісниках – 536 [47, арк. 7–
8; 62, арк. 11; 64, арк. 11; 67, арк. 9]. Літературу кружки
закуповували переважно в книгарні “Рідної школи”, на чому
постійно наполягала Головна управа.
Бережанський повітовий Союз кружків УПТ “Рідна
школа”
Як уже зазначалося, починаючи з другої половини 20-х рр.,
товариство “Рідна школа” почало активну розбудову мережі
осередків у Бережанському повіті. Перші сільські кружки
з’явилися в середині 20-х рр.: у Рекшині, Лісниках та Кулєбах. А
вже на середину 30-х рр. УПТ мало понад 40 кружків у повіті. Це
потребувало створення відповідної інституції, яка здійснювала б
над ними управління і контроль. До певного часу ці функції
виконував Бережанський міський осередок, який від 1926 р. мав
статус повітового. Однак робота з місцевою громадою,
утримання школи не дозволяли його керівництву проводити
активну роботу в цілому повіті. Виникла потреба створення на
Бережанщині повітового Союзу кружків.
Згідно зі Статутом від 1912 р. філії товариства “Рідна
школа” реорганізовувалися у повітові Союзи кружків (далі –
Союз). Союзом керувала Рада повітового Союзу, до складу якої
входили голова та “декілька членів”. Склад Ради обирався на
Загальних зборах Союзу терміном на один рік з-поміж членів
кружків, що перебували на території повіту [40, с. 19]. Рада
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Союзу мала засідати щонайменше один раз на місяць. Ухвали
будь-яких рішень приймалися більшістю присутніх членів, при
умові наявності не менше половини повного складу Ради. Вона
мала наглядати за діяльністю кружків у повіті і робити відповідні
звіти перед Головною управою. Як зазначає Статут, Рада
“посередничить поміж ними (кружками – авт.) та Головною
Управою” [40, с. 20]. Статут передбачав також при потребі
обрання окремих комісій для певних цілей. Загальні збори Союзу
повинні відбуватися один раз на рік у термін до 15 жовтня. На
Загальних зборах приймався звіт з діяльності Ради Союзу,
обирався новий склад Ради, ухвалювалися пропозиції та проекти,
що виносилися на розгляд Загальних зборів. Ухвали приймали
простою більшістю присутніх делегатів. Право вирішення
спірних питань між кружками та Радою Союзу залишалося за
Головною управою [40, с. 21–23].
Як уже зазначалося, в 1933–1934 рр. на Бережанщині діяло
понад 40 кружків, що давало всі підстави для створення
повітового Союзу кружків. Із початком 1934 р. Головна управа
товариства “Рідна школа” у Львові піднімає питання організації в
Бережанах такої інституції. Ще більш наполегливо це прозвучало
у жовтні 1934 р.: “На теперішній час це майже необхідна
установа” [47, арк. 9]. За Статутом товариства повітові Союзи
кружків засновувалися “для розвинення ініціативної діяльності,
для ведення Кружків і нагляду їх діяльності” [40, с. 33–41]. Отож,
6 листопада 1934 р. Головна управа приймає рішення про
надання дозволу на створення в Бережанах реєстрованого
товариства під назвою “Повітовий Союз Кружків Рідної Школи в
Бережанах” [47, арк. 16].
Уже в 1935 р. на організацію заснування цієї інституції
погодилося 6 кружків у повіті. Однак справа із організацією
Союзу затягнулася аж до весни 1936 р.
Перші загальні збори Союзу відбулися 5 травня 1936 р. У
них взяли участь 53 делегати від 24 кружків.
На зборах було прийнято рішення створити повітовий Союз
та обрано склад Ради Союзу. Головою обрали В. Бемка,
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заступником голови став Ф. Коковський, другим заступником –
о. І. Мінько, М. Грам’як був обраний секретарем, О. Танчак –
бухгалтером. До складу Ради увійшли також ще п’ять членів:
З. Мандзій, М. Канюка, М. Васьків, І. Штабалюк, В. Джулинська.
Канцелярія мала розташовуватися у будинку на вул. Міцкевича,
3, на першому поверсі. Повітове Староство затвердило існування
цієї інституції своїм рішенням від 23 травня 1936 р. [47, арк. 31].
Однак не всі члени УПТ погодилися з ідеєю заснування
Союзу. Проти його створення виступила частина керівництва
повітового кружка на чолі із його головою Е. Бачинським. Коли
все ж таки Союз було утворено, вони виступили за припинення
його діяльності [47, арк. 40]. Причини такої позиції мотивували
скрутним фінансовим становищем Бережанського осередку.
Е. Бачинський зазначав: “Нам нині Повітовий Союз Кружків не
треба, спочатку вийдім з довгів. А як вийдемо, то тоді будемо
закладати Союз” [47, арк. 42–43].
Проти такого Союзу виступали і деякі кружки у повіті.
Керівництво кружка у с. Жуків мотивувало свою негативну
позицію щодо його створення тим, що “з моменту заснування
Повітового Союзу Кружків впливи (грошові надходження –
авт.), які йшли досі виключно на потреби школи в Бережанах,
можуть відтепер бути поділені на інші потреби” [47, арк. 36].
І все ж, усупереч цим протестам, Союз було організовано.
Однак його діяльність на початковому етапі не відзначалася
особливими успіхами. Союз від часу створення до 2 грудня 1936
р. не проводив жодних самостійних акцій, до його каси не
прибуло жодних грошових надходжень [47, арк. 40].
Тому, трохи більше ніж за півроку, 22 грудня 1936 р. його
діяльність вирішено тимчасово припинити. В. Бемко,
наполегливо відстоюючи думку про продовження роботи Союзу,
наголошував: “Адміністративна влада прямо не узнає вже
подекуди існування так званих кружків з правами повітових,
робить з того приводу перепони. Тому для цього треба заснувати
централі” [47, арк. 42–43].
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Зрештою, було вирішено створити організаційний комітет,
який мав би ґрунтовніше підготувати організацію повітового
Союзу. 6 травня 1937 р. проведено другі загальні Установчі збори
повітового Союзу кружків. Головою цього разу обрано
Ф. Коковського, заступником голови – Г. Качалу, секретарем –
В. Логуша, бухгалтером – А. Мерещовську [7, арк. 10].
Таким чином, особовий склад Ради повністю відрізнявся від
попереднього, обраного 5 травня 1936 р. У 1939 р. до керівного
складу повітового Союзу ввійшли: Франц Коковський (голова),
Степан Іванчук, Остап Танчук, Михайло Логуш, Антоніна
Мерещовська, Богдан Соболта, Ілля Кузів (Лапшин), Степан
Федечко (Бишки), Василь Цалинюк (Нараїв), Осип Пеленський.
До контрольно-ревізійної комісії увійшли: Іван Буджиган, Осип
Рижевський, Володимир Пришляк (Рай) [47, арк. 83].
Другий період діяльності Союзу був більш активним.
Упродовж 1936–1939 рр. Союз об’єднував 44–49 кружків [47,
арк. 38–39; 7, арк. 11]. У травні 1937 р. членами Союзу було 1876
осіб, а на середину 1938 р. – 4051 [7, арк. 11; 36]. Із вересня 1937
р. по серпень 1938 р. у повіті прочитаний 281 реферат, проведено
123 імпрези, в т. ч. 6 концертів, 40 театральних вистав,
відсвятковано 22 національні свята. Книжковий бібліотечний
фонд збільшився на 518 примірників і налічував уже 3102 книги.
Проводилися й інші заходи. За оцінкою Головної управи, у цей
час Бережанський повіт був одним із найкращих у справі сплати
членських внесків [36].
За нез’ясованих обставин Союз припинив свою діяльність у
березні–травні 1939 р., тоді ж закрито всі кружки в повіті, окрім
як у Бережанах [46, арк. 2].
Періодизація рідношкільного руху на Бережанщині
Аналіз 39-річної діяльності УПТ “Рідна школа” на
Бережанщині дає можливість зробити періодизацію часу його
функціонування: 1900–1903, 1903–1914, 1914–1920, 1920–1935,
1935–1939 роки. Запропонована періодизація зумовлена
організаційним розвоєм місцевих осередків товариства чи
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певними історичними подіями, що значно вплинули на їхню
діяльність.
1900–1903 рр. – період “невизначеності”. У 1900 р. 15
українських та 15 польських місцевих громадських діячів
створюють у Бережанах осередок Руського товариства
педагогічного. Незважаючи на те, що утворення 1900 р. було
українсько-польським і не мало як такого офіційного статусу
філії товариства, цей етап включаємо у пропоновану
періодизацію як передісторію рідношкільного руху на
Бережанщині. Робота товариства локалізувалася лише в межах
повітового центру, в Бережанах. Залучення до праці в осередку
представників польської інтелігенції демонструє суперечливий
характер створеної організації, та засвідчує те, що організатори
ще не чітко розуміли сутність утвореної ними інституції.
1903–1914 рр. – період “нарощування сил”. У цей час
приходить усвідомлення суті та необхідності об’єднання
громадянства навколо проблем національної освіти й виховання.
Від 1903 р. рідношкільний рух із новою силою та новими
підходами знову розгортається на Бережанщині. 29 червня
1903 р. в Бережанах виникла як суто українська організація, філія
Руського товариства педагогічного, яка в 1913 р.
реорганізувалася у кружок Українського педагогічного
товариства.
У цей час закладаються основні стратегічні напрямки
роботи кружка в сфері розбудови національного шкільництва в
краї. Головним досягненням осередку у виділений нами другий
період стало відкриття та утримання Селянської бурси (1903–
1914), а у 1913–1914 рр. ще й початкової двокласної школи.
Місцевий осередок “Рідної школи” в 1903–1914 рр.
остаточно утверджує себе як освітньо-шкільна установа, набирає
дедалі більшої популярності серед громаськості, проводить
підготовку власних кадрів, широко пропагує ідеї національної
освіти, закладає напрямки роботи як у місті, так і Бережанському
повіті вцілому.
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Період
1914–1920
рр.
зумовлений
тимчасовим
призупиненням процесу розвитку рідношкільного руху в краї, що
було пов’язано із подіями Першої світової (1914–1918) та
українсько-польської (1919–1920) воєн. У ці роки зліквідовано
здобутки “Рідної школи” в сфері шкільництва – зактиро
Селянську бірсу, двокласну школу, а саме товариство не мало
можливості проводити будь-яку діяльність.
1920–1935 рр. – час найбільшого піднесення “Рідної школи”.
Розбудовується широка мережа сільських осередків, відбувається
активне залучення сільського населення до вирішення завдань,
поставлених перед товариством, створюється українська
приватна народна школа. У цей період розробляється і активно
впроваджується стратегія розбудови мережі рідношкільних
осередків у повіті.
1935–1939 роки характеризуються певним протистоянням за
сфери впливу та розподіл функцій між місцевими структурними
підрозділами товариства – Бережанським міським осередкои та
Повітовим союзщом кружків. У цілому, цей період не
відзначається особливою активністю товариства. Міський
осередок продовжував утримувати школу, яка на той час вже
стала 7-класною, організовував курси провідниць дитячих садків
тощо. Повітовий Союз займався організацією діяльності
сільських осередків в повіті.
Нелегкою була діяльність українських громадських
товариств у Галичині в часи польської окупації. Усе ж в умовах
гоніння української культури та історії, українофобства,
адміністративного тиску, українство намагалося відстояти себе,
як нація, берегти і примножувати національні надбання,
прищеплювати нащадкам патріотизм і любов до свого народу. І в
цій боротьбі за виживання кожен свідомий українець, кожне
українське громадське утворення зайняло свою нішу. Одну із
таких на освітянській ниві зайняло й Українське педагогічне
товариство “Рідна школа”. Тому в майбутніх дослідженнях
політичних, культурних, освітніх, релігійних процесів Галичини
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цього періоду слід зважати на здобутки української “Рідної
школи”, не залишаючи її на маргінесі історії.
Відродження історичної пам’яті
Із початком 2000-х років відбувається поступове
відродження історичної пам’яті про діяльність Українського
педагогічного товариства “Рідна школа” на Бережанщині.
У 2004 р. студентом Львівського національного
університету ім. І. Франка Олександром Коковіним успішно
захищено бакалаврську дипломну роботу на тему “Повітовий
осередок товариства “Рідна школа” в м. Бережани (1903–
1939 рр.)”, а 2005 р. – магістерську дипломну роботу
“Організаційна та освітньо-виховна робота товариства “Рідна
школа» на Бережанщині (1903–1939 рр.)”.
У 2011 р. вийшла з друку наукова монографія О. Коковіна
“Товариство “Рідна школа” на Бережанщині (1903–1939)” [23]. У
2013 р. видано його ж науково-популярний нарис “Рідна школа” і
Бережанщина» [22] та упорядкований ним, збірник матеріалів
“Селянська бурса в Бережанах (1903–1914)” [39].
На тему рідношкільного руху на Бережанщині опубліковано
низку наукових статей у виданнях Бережан, Тернополя, Львова.
Історії Бережанської “Рідної школи” присвячено ряд
публіцистичних статей у Бережанській, Тернопільській пресі.
Інформацію про діяльність товариства було озвучено на
тернопільському телебаченні (2011) та на бережанському
радіомовленні (2013).
Історичну довідку про Бережанську філію “Рідної школи”
опубліковано в інтернет-виданні – Вікіпедії [37].
У Бережанах проведено декілька наукових конференцій,
присвячених історії “Рідної школи”. Зокрема:
 “Товариство “Рідна школа” й етапи еволюції національної
початкової освіти в Бережанах” (28 вересня 2003 р.,
Бережанський краєзнавчий музей);
 “Товариство “Рідна школа” в ідеї і житті” (8 квітня
2011 р., Бережанський районний музей книги);
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 “Український громадський рух на Бережанщині: історичні
надбання, сьогодення, перспективи розвитку” (22 жовтня
2013 р., Бережанський краєзнавчий музей).
26 грудня 2012 р. на засіданні правління Бережанської
районної організації “Товариство “Меморіал” ім. В. Стуса” з
ініціативи О. Коковіна вирішено звернутися до голови
Бережанської районної ради із пропозицією відзначити 110-ту
річницю з часу заснування в Бережанах філії УПТ “Рідна школа”
на офіційному рівні й проголосити 2013-й рік – роком “Рідної
школи” на Бережанщині.
10 липня 2013 р. Бережанською районною радою прийнято
рішення “Про відзначення в районі 110-ї річниці з дня створення
філії Українського педагогічного товариства “Рідна школа” на
Бережанщині”, яким передбачено проведення ряду заходів на
відзначення ювілею Бережанської “Рідної школи”.
Від 4 жовтня до 4 листопада 2013 р. у Бережанському
краєзнавчому музеї проходила виставка “Історія “Рідної школи” в
документах
та
фотоматеріалах»
(експозиція
банерів,
виготовлених Музеєм тоталітарних режимів “Територія терору”,
м. Львів).
22 жовтня 2013 р. на будинку, у якому в 1908–1939 рр.
розташовувалися осередок товариства та утримувана ним у 1922–
1939 рр. школа, встановлено меморіальну таблицю (ініціатор,
автор проекту Олександр Коковін, скульптори – Андрій Бугай та
Ігор Крук).
22 жовтня 2013 р. здійснено спецпогашення ювілейного
конверта: “Ювілейне свято “Рідної школи” в Бережанах. 1903–
2013» (автор дизайну конверта і штемпеля Олександр
Караневич).
29 жовтня 2013 р. в Бережанській центральній бібліотеці
проведено
відкриття
книжко-ілюстративної
виставки
“Бережанській Рідній школі – 110”.
31 жовтня 2013 р. у приміщенні Бережанської ЗОШ № 2, в
будинку “Рідної школи” відбудеться відкриття експозиційного
вузла “Рідна школа” на Бережанщині» із стендів: “Українське
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педагогічне товариство “Рідна школа” на Бережанщині”,
“Українська приватна школа імені митропролита Андрея
Шептицького”, “Рідна школа” на Бережанщині: відродження
історичної пам’яті”.
Наш обов’язок зберегти пам’ять і достойно оцінити
патріотичні традиції Українського педагогічного товариства
“Рідної школи”, його вклад у розбудову національного
шкільництва, розвиток передової педагогічної думки Галичини,
виховання інтелігентної, національно свідомої молоді – борців за
українську державницьку справу.
_______________
1. Бемко В. Бережани – Бережанщина : історично-географічний
нарис / В. Бемко // Бережанщина у спогадах емігрантів /
упоряд.-ред. Н. Волинець, Б. Мельничук, І. Семенець. –
Тернопіль : Книжк.-журн. вид-во «Тернопіль», 1993. – С. 1–
244.
2. Бережанські вісти. – 1935. – грудень. – Ч. 1. – С. 6.
3. Білавич Г. Товариство “Рідна школа” (1881–1939 рр.) /
Г. Білавич Б. Савчук. – Івано-Франківськ, 1999. – 208 с.
4. Біографії вчителів / підгот. Я. Мазурак // Бережанська гімназія
: сторінки історії : ювілейна книга : іст.-краєзн. видання. –
Бережани ; Тернопіль, 2007. – С. 122–132.
5. Вох В. Спогад про село Гиновичі / В. Вох // Бережанщина у
спогадах емігрантів / упоряд.-ред. Н. Волинець, Б. Мельничук,
І. Семенець. – Тернопіль : Книжк.-журн. вид-во «Тернопіль»,
1993. – С. 306–308.
6. ДАТО, ф. 231, оп. 1, спр. 531.
7. ДАТО, ф. 231, оп. 2. спр. 4440.
8. ДАТО, ф. 231, оп. 2, спр. 4442.
9. ДАТО, ф. 231, оп. 2, спр. 4443.
10. ДАТО, ф. 231, оп. 2, спр. 4445.
11. ДАТО, ф. 231, оп. 2, спр. 4448.
12. ДАТО, ф. 231, оп. 2, спр. 4451.
13. ДАТО, ф. 231, оп. 2, спр. 4455.

250

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

Олександр Коковін
ДАТО, ф. 231, оп. 2, спр. 4459.
ДАТО, ф. 231, оп. 2, спр. 4463.
ДАТО, ф. 231, оп. 2, спр. 4472.
ДАТО, ф. 231, оп. 2, спр. 4473.
ДАТО, ф. 231, оп. 2, спр. 4474.
Жайвір. – 1993. – серп.
Жук А. Статистика українських бурс в Галичині / А. Жук //
Наша школа. – 1911. – Кн. 2–3.
Зінчук Л. Франц Коковський: трагічна доля таланту / Л.
Зінчук // Жайвір. – 2000. – берез.
Коковін О. “Рідна тшкола” і Бережанщина : Науковопопулярний нарис / О. Коковін. – Бережани, 2013. – 16 с.: іл.
Коковін О. Товариство “Рідна школа” на Бережанщині
(1903–1939) / О. Коковін. – Тернопіль : Астон, 2011. – 260 с.:
іл.
Коковський Ф. Селянська бурса «Рідна школа» в Бережанах
: спомин / Ф. Коковський // Рідна школа. – 1932. – 15 серп. –
С. 230–231.
Комісар І. Становлення української національної школи в
Галичині (1920–1939 рр.) / І. Комісар // Визвольний шлях. –
2000. – № 1. – С. 27–53.
Лаба В. Історія села Конюхи від найдавніших часів до 1939
року / В. Лаба. – Львів, 2004. – 92 с.
Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника.
Відділ рукописів. Фонд Барвінського 3831. – Філія РТП в
Бережанах.
Наша школа. – 1911. – Кн. 3.
Посмертна згадка // Бережанська земля : іст.-мемуар. зб. /
Комісія регіональних дослідів і публікацій ; голова проф. В.
Лев. – Нью-Йорк ; Париж ; Сідней ; Торонто : Комітет “Видва Бережани”, 1970. – Т. 1. – С. I–Х. – (Про В. Бемка).
Проців М. Вулиці рідного міста / М. Проців // Жайвір. –2000.
– січ. – С. 6–7.

УКРАЇНСЬКЕ ПЕДАГОГІЧНЕ ТОВАРИСТВО…

251

31. Проців М. Періодика Бережанщини / М. Проців // Вітражі.
Храм книги - 2. – Друге видання з історії Музею книги. –
Бережани ; Тернопіль : Джура, 1999. – С. 189–192.
32. Рідна школа. – 1932. – 1 лип.
33. Рідна школа. – 1933. – 1 квіт.
34. Рідна школа. – 1933. – грудень.
35. Рідна школа. – 1935. – 15 берез.
36. Рідна школа. – 1938. – 20 груд.
37. Рідна школа на Бережанщині //
a. http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%96%D0%B4%D0
%BD%D0%B0_%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0
%B0_%D0%BD%D0%B0_%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%
B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D1%89%D0%B8%D0%BD
%D1%96
38. Селянська бурса в Бережанах. – Бережани : Накладом Філії
Р. Товариства Педагогічного, 1908. – 24 с.
39. Селянська бурса в Бережанах (1903–1914) / авт.-упоряд. О.
Коковін. – Бережани, 2013. – 44 с.
40. Статут Рідної школи Українського Педагогічного
Товариства. – Львів, 1933. – 30 с.
41. Учитель. – 1903. – 5 серп. – Ч. 15.
42. Учитель. 1903. – 20 квіт.
43. ЦДІА України у Львові, ф. 178, оп. 3, спр. 411, арк. 1–7
(Розпорядження Міністерства освіти про введення уроку
читання в гімназії).
44. ЦДІА України у Львові, ф. 179, оп. 2, спр. 94.
45. ЦДІА України у Львові, ф. 179, оп. 2, спр. 95.
46. ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 347.
47. ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 434.
48. ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 435.
49. ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 436.
50. ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 437.
51. ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 438.
52. ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 444.
53. ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 452.

252

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.

Олександр Коковін

ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 552.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 619.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 703.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 836.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 1116.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 1149.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 1153.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 1268.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 1305.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 1851.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 1911.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 2023.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 2071.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 2076.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 2082.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 2569.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 2584.
ЦДІА України у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 2647.
Що відомо про інших гімназистів / підгот. Я. Мазурак //
Бережанська гімназія : сторінки історії : ювілейна книга :
іст.-краєзн. видання. – Бережани ; Тернопіль, 2007. – С. 729–
738.
73. Ясінчук Л. “Рідна школа” в ідеї і житті : підручник для
рідношкільних організацій і діячів / Л. Ясінчук. – Львів,
1934. – 208 с.
74. Ясінчук Л. 50 літ “Рідної школи” (1881–1931) / Л. Ясінчук. –
Львів, 1931. – 272 с.
75. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gymnazium Wyższego w
Brzeżanach za rok szkolny 1910/11. – Brzeżany : Drukarnia і
Litografia St. Cłowańca w Stanisławowie, 1911. – 118 s.

ПИСЬМОВИЙ ПЕРЕКАЗ ТЕКСТУ
“РІДНА ШКОЛА» У БЕРЕЖАНАХ”
(методичка розробка до уроку розвитку мовлення, ІУ клас)*
ОКСАНА ОЛЕСНЕВИЧ
4 клас
Урок розвитку мовлення
Письмовий переказ тексту “Рідна

Тема.
школа” у
Бережанах”
Мета. Продовжити роботу над розвитком в учнів умінь
переказувати текст, чітко висловлювати І записувати думки;
збагачувати активний і пасивний словник учнів; сприяти
духовному Розвитку особистості на основі краєзнавчого
матеріалу.
Обладнання: збірки віршів Г. Мороза, О. Сокіл;
ілюстрований матеріал із зображенням історичних будівель
Бережан, книга О. Шупляка “Розмалюй своє місто”, фотоальбом
3. Токарської “Мій бережанський рай”, фотографії із
зображенням будинку школи.
Хід уроку
І. Організаційний момент.
Привітання.
Барвисте листя скинули каштани.
Під ноги стелять у ранковий час.
Вітають нас осінні Бережани,
А я приєднуюсь і теж вітаю вас.
ІІ. Актуалізація опорних знань.
1. Слово вчителя.
Сьогодні на уроці ми поговоримо про нашу маленьку
батьківщину, єдині і неповторні Бережани.
© Олесневич Оксана, 2014
*Подано в авторській редакції
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Багатьох художників, фотографів, чиї фотографії ви бачите
на виставці, захоплює цікава архітектура нашого міста, його
старовинні будівлі. Не байдужі були Бережани і поетам, в чиїх
віршах виражена палка любов до свого містечка. Вслухаймось у
рядки славетного бережанця Богдана Легшого, де про будинки
він говорить, як про людські істоти.
Там я у діда жив
І там ходив до школи.
Тому то Бережан
Не забував ніколи.
Там кожний дім мені
1 кожна деревина
Не предмет, а немов жива,
Своя людина.
(Б. Лепкий “До Бережан”)
– Пригадайте, де саме проживав у Бережанах Богдан
Лепкий. (Богдан Лепкий проживав у свого діда Михайла
Глібовщького. Тепер це будинок пульмонологічної лікарні на
вулиці Лепких).
– Як раніше називали цю частину міста? (Бережанський
Олімп).
2. Поетичне слово про Бережани.
– Захоплення архітектурними спорудами міста виражають у
своїх творах багато поетів. Ось послухайте вірш Гаврила
Черняхівського.
У серпанку століть
Величаво стоїть
Місто знане й незнане...
Скільки горя і зла
Лиха доля несла
Вам, мої Бережани.
Площа Ринкова, ще ж
Шпилі – готика веж,
Ратуша, бані церков...
Криві вулички ввись,
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Замок, славний колись...
Місто садків і обнов.
– Назвіть будівлі, які згадує автор у вірші.
– Цей вірш може проілюструвати листівка, видана до 450річчя Магдебурзького права “Мої Бережани.
Геннадій Мороз “Замок мого дитинства”
Парку старого тиха держава.
Знову гукає, кличе: агов!..
Пише ріка: бережуть Бережани
Замок дитинства мого.
Мир вашим стінам, сиві руїни.
Прямо з бійниці – квітки вогонь.
Друзів моїх, мушкетерська країно,
Замок дитинства мого.
(Вчитель демонструє збірку віршів Г. Мороза “Замок
дитинства мого” і листівку-путівник “Бережанський замок”.)
Оксана Сокіл “Ніч над Бережанами”
Окраєць місяця над містом
Завис розрубаним дукатом.
І зір розсипане намисто
Не може ніч ніяк зібрати.
Дрімає ратуша-бабуня
І сни снує на мотовило.
Далеких літ глухе відлуння
На вежі північ віддзвонило.
Приспала місто ніч зимова,
Безшумним птахом сон кружляє.
А вітер грає колискову
І сам тихенько позіхає.
(Вчитель демонструє листівку із зображенням ратуші, а
також збірку віршів Оксани Сокіл)
Анастасія Заблуда
Із Бережан веде дорога в Рай.
Палац дріма в оточенні сосновім.
Що згадує у літній цей розмай?
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Мабуть дівча в віночку волошковім.
(Вчитель демонструє сторінку фотоальбому З. Токарської
“Мій бережанський рай”, сторінку із зображенням палацу
Потоцьких у с. Рай та розділ, присвячений історичним будівлям
міста)
3. Вікторина.
– Пропоную відгадати, про які будинки та особистості,
пов’язані з ними, говориться у цих загадках.
1. Місто тумани окутали синню.
Річка омила замок довкола.
Першим, хто звів цю могутню твердиню,
Був воєвода... (Синявський Микола).
2. А цей будинок у центрі міста
Був рідним домом для гімназистів. (Ратуша).
3. Не спиняв годинник поки
Ані хвилечки малої.
Бережуть музейний спокій
Стіни ратуші старої.
Добре ти повинен знати
всі назвати. (Краєзнавчий музей, музей книги, музей
Б.Лепкого, музей переслідуваної церкви).
4. В будинок оцей просять нас завітати.
Якщо необхідно листа відіслати,
Купити газету, відправити кошти.
Для цього у місті збудована... (пошта).
5. Це був театр... Він вечорами
Наповнювався глядачами.
Та зла війна його спалила,
Нам тільки назву залишила (Театр «Сокіл»).
ПІ. Підсумок і оголошення нової теми.
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– Давно немає театру “Сокіл” та залишився він у людській
пам'яті та книзі О. Шупляка “Розмалюй своє місто” (вчитель
демонструє книгу). А от цього малюнка (вчитель демонструє
малюнок із зображенням будівлі школи № 2) немає у цій книзі.
– Яку будівлю на ньому зображено?
– Наша школа розташовується у цьому будинку тільки 10
років. А як використовувалась ця будівля у попередні роки? (Це
був дитячий будинок та школа-інтернат).
– А про ще одну пам’ятну сторінку історії цієї будівлі ви
дізнаєтесь з тексту переказу “Рідна школа” у Бережанах”, з яким
ми познайомимось на уроці.
IV. Робота над переказом тексту.
1. Повторення теоретичних знань про текст.
– Що називається текстом?
– Яка будова тексту?
– Які є види текстів?
2. Слухання тексту.
“Рідна школа” у Бережанах”
Красиві і неповторні Бережани. Наче вартові зустрічають
гостей міста стіни замку Миколи Синявського. Невпинно
відбиває час годинник на вежі міської ратуші.
А ось вулиця Шевченка. її розпочинає двоповерхова будівля.
Красиве оздоблення стін приваблює погляди перехожих.
Саме у цьому будинку за часів польської влади була школа
для українських дітей. їй дали назву “Рідна школа”. Спочатку
школа була чотирикласною, потім – семикласною. Діти вивчали
релігію, природу, українську, польську та німецьку мови.
Проіснувала школа трохи більше десятка років.
Сьогодні у цьому будинку здобувають освіту учні нашої
школи.
3. Бесіда за змістом.
– Про яку школу розповідається у тексті?
– Яку вулицю розпочинала будівля школи?
– Яку вона мала назву?
– Які предмети вивчали діти?

258

Оксана Олесневич

– Про які ще будівлі згадується у тексті?
4. Робота над словником.
а) пояснити значення слів:
неповторні (єдині, незамінні);
вартові (охоронці, сторооюа);
невпинно (безупину, постійно);
б) підібрати синоніми:
будівля – споруда, будинок, дім...;
в) замінити словосполучення іншими:
оздоблення стін (прикраса стін);
приваблює погляди (привертає увагу, милує око);
здобувають освіту (отримують освіту, навчаються).
5. Повторне читання тексту, поділ на частини.
6. Складання плану, усний переказ за планом.
План
1. Неповторні Бережани.
2. Будівля на вулиці Шевченка.
3. Школа для українських дітей.
4. Школа сьогодні.
7. Орфографічна підготовка.
– Запам’ятайте написання таких слів: двоповерхова,
чотирикласна, семикласна. Це складні слова. Їх треба писати
разом.
– Назву “Рідна школа” пишемо в лапках.
8. Написання переказу.
9. Перевірка написаного.
V. Підсумок уроку.
– Цікавитися історією повинна кожна людина. Цікавитись
історією міста Бережан повинен кожен бережанець. Вивчайте
історію свого міста. Вона цікава і захоплююча.

ОДА “РІДНІЙ ШКОЛІ”
(110-ій річниці з часу заснування в Бережанах філії
Українського педагогічного товариства присвячується)*
ВАСИЛЬ САВЧУК
І столітній наче молодіє,
Як її спом’яне в добрий час –
“Рідну школу” – бунт і протидію
Проти зла, що нівечило нас;
Проти зайд, прихлібників режиму,
Що під корінь стяти був готов
Нашу мову, нашу Україну,
Нашу до батьківщини любов.
Як побідний клич посеред бою
“Рідна школа” голос подала.
В нім злилися сподівання й болі
Українців з міста і села.
Хоч були мізерні їхні вклади, Не було байдужих. То ж своє!
Світу українського заради
Патріотом кожен муж стає.
І плекала тільки “Рідна школа”
Юну паросль, в намірах тверду,
Що вела б на світлі видноколи
Україну вільну, молоду.
© Василь Савчук, 2014
*Подано в авторській редакції
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Недаремні їх старання й змаги
За освітній український дім.
“Рідна школа” українські стяги
Дала в руки діточкам своїм.
І вони крізь бурі та злотерни
України понесли вінці…
Їм життя їх вже ніхто не верне,
Та для нас святяться їх взірці!
22.07.2013 р.

ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА “РІДНА ШКОЛА“ В
СТАНИСЛАВОВІ ЗА МІЖВОЄННОГО ПЕРІОДУ:
ОСОБЛИВОСТІ ЗАВДАНЬ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ*
НАТАЛІЯ САЛИГА
Початок ХХ ст. характеризується особливим піднесенням у
національній свідомості українського народу. За всіх часів школа
виступала важливим чинником культурного і політичного життя
держави. Це розуміли найкращі представники інтелігенції. Тому
не випадково, що на перше місце в українському національнокультурному русі вийшло шкільне питання.
6 серпня 1881р. було створене Руське педагогічне
товариство (з 1912 р. – Українське педагогічне товариство, а з
1926 р. – “Рідна школа“ Українського педагогічного товариства),
яке за міжвоєнного періоду репрезентувало українську освіту.
Багатогранна діяльність товариства, яке згодом переросло в
потужну освітньо-виховну інституцію, і сьогодні представляє
значний науково-пізнавальний інтерес. Досвід діяльності
товариства за міжвоєнної доби може бути корисним у розбудові
сучасного громадянського суспільства.
У вітчизняній історіографії окреслена проблема епізодично
розглядалася в дослідженнях Г. Білавич, Д. Герцюка, І. Курляк,
А. Сміжака, Б. Савчука, І. Соляра, Б. Ступарика та ін. Розвиток
культурно-освітнього руху в Галичині на регіональному рівні
вивчали П. Арсенич, А. Грицан,
О. Максимонько, М. Олійник та ін. Проведений аналіз
наукових праць свідчить, що теоретико-педагогічна спадщина та
просвітницька діяльність Українського педагогічного товариства
“Рідної школи“ в Станиславові системно не вивчалася.
Наприкінці Х1Х – на поч. ХХ ст. почалося пробудження
національної свідомості українського народу. Вже тоді
© Салига Наталія, 2014
*Подано в авторській редакції
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відчувалася потреба в організації освіти для українських дітей.
На захист національної школи надзвичайно активно виступили
українські педагогічно-просвітницькі товариства, як “Руська
бесіда“, Руське педагогічне товариство “Рідна школа“, “Руська
школа“, Товариство імені Г.С. Сковороди “Учительська
громада“, “Взаємна поміч Українського Вчительства“ та ін. Усі
вони відігравали позитивну роль у консолідації українського
вчительства, у формуванні його національної свідомості.
Товариства об’єднували інтелігенцію різних ідейних і
педагогічних напрямів – від демократичних до ліберальнобуржуазних і клерикальних.
У формуванні національної культури вагоме місце посідає
досвід діяльності Українського педагогічного товариства “Рідна
школа“. Основною місією товариства було збереження
української школи за умов панування іноземних держав,
виховання молодого покоління в любові до України та надання
учням високоякісних знань. Разом із “Просвітою“ та іншими
громадськими організаціями товариство стало на шлях
національного та духовного визволення українців Галичини,
використовувало різні методи для захисту української школи:
надсилало петиції до влади у справі навчання в руських
(українських) школах, проводило публічні наукові педагогічні
конференції та лекції, видавало часопис і навчальну літературу,
допомагало матеріально членам УПТ. “Рідна школа“ виховала
майбутніх вояків ОУН та УПА, священиків, лікарів, педагогів,
провідних діячів науки та мистецтва. Вона стала важливим
явищем суспільно-політичного та культурно-освітнього життя
Західної України. Товариство “Рідна школа“ функціонувало в
Галичині до 1939 р. не лише у Львові, а й по всій Галичині мало
місцеві осередки.
Чільне місце серед інших міст упродовж своєї історії
посідав Станіслав – найбільший після Львова центр українського
згромадження в Галичині. Помітна активізація українського
життя почалася у Станиславові ще на початку ХХ століття із
заснуванням національних осередків, якими були українські
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політичні, громадсько-суспільні, культурно-освітні товариства та
організації. За міжвоєнного періоду Станиславів був одним із
найбільших українських видавничих осередків. Його мешканці,
будучи в умовах польської окупації, без жодної допомоги уряду,
усупереч перешкодам із боку влади, зуміли налагодити своє
економічне, громадське, культурне життя, зберегти українську
мову, культуру, традиції, прагнення та ідеали незалежності та
соборності.
Активна робота над організацією “Рідної Школи“ в
Станиславові розпочалась ще 1912 року. Саме тоді професор
Гнат Павлюх (1879-1972) створив у місті приватну народну
школу ім. Маркіяна Шашкевича, т. зв. “шашкевичівку“. Школа не
мала свого приміщення, і часто уроки проводили в різних
будинках міста. У 20-х роках минулого сторіччя було розпочато
клопітку роботу – будівництво власного приміщення для
навчання. Перші кошти для цього надав інж. Іван Мирон – голова
товариства “Сокіл“ у Станиславові. Значну підтримку надала і
громадськість міста, яка охоче вкладала в це значні кошти. У
1925-1926 роках “Рідну Школу“ в Станиславові вже відвідувало
195 учнів. Число школярів з кожним роком зростало [6].
Українське педагогічне товариство “Рідна школа“ активно
взялося за організацію приватних гімназій, позаяк у Східній
Галичині було всього 23 середні школи, з них 19 були
польськими і лише 4 українськими [7, с. 68]. УПТ вибрало для
всіх своїх середніх освітніх установ гуманітарний тип, адже після
закінчення гімназії гуманітарного типу перед випускниками
відкривалася можливість продовжити навчання у всіх вищих
навальних закладах.
Знання, які отримували учні в гімназіях та ліцеях УПТ
“Рідна школа“, були досить глибокі. Так, при Станіславівській
гімназії у 1931 р. матуру було складено 77 випускниками. З них
лише 12 не виявили бажання продовжити навчання. Інші
здобували освіту в середніх спеціальних і вищих навчальних
закладах, зокрема 20 студіювали філософію, 15 випускників –
право, 14 – медицину та фармакологію, 7 випускників гімназії
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навчалися на вчительськлому педагогічному курсі, шестеро
вивчали економіку й торговельну справу, троє – музику та
малярство [ 4, с. 2].
Існувала в Станиславові і приватна дівоча гімназія Рідної
школи», яка мала 7 класів із 178 учнями. Для дівчат гімназії діяла
бурса “Рідної школи“ в окремому приміщенні. Були при “Рідній
школі“ фахово-доповнювальна і ремісничо-промислова школи,
що діяли під керівництвом Осипа Копаницького. У них безплатно
навчали дітей 17 учителів. Кружок “Рідної школи“ ім. М.
Шашкевича діяв на весь Станиславівський повіт. Наприклад, у
Чернієві існував кружок “Рідної школи“ ім. І. Франка із 36
членами під проводом Йосифа Жолинського, в Ямниці – кружок
“Рідної школи“ із 195 членами під проводом пароха о. Юстина
Гірняка. Із 30-х років ХХ століття розпочалась практика
об’єднання місцевих кружків “Рідної школи“ у Повітові союзні
кружки, які й координували їхню діяльність. Уже в середині 30-х
років минулого сторіччя значно збільшилось членство в цих
осередках: Княгинин-Колонія – 113 осіб, Підпечари – 123,
Ямниця – 134, Угорники – 94, Старий Лисець – 87, Рибне – 104.
Усіх членів 49 кружків Станиславівського повіту, які звітували
про свою роботу, було в 1937-1938 рр. 3 116 [6].
Робота кружків розгорталася головним чином у таких
напрямах, як матеріальне забезпечення шкіл “Рідної школи“ в
Станиславові, збирання пожертв на “Рідну Школу“, організація
дитячих садків. У Чернієві та Підпечарах активізували питання
створення батьківських гуртків. Кружок у Старому Лисці
започаткував акцію допомоги вбогій шкільній молоді грішми,
шкільними оплатами, стипендіями, одягом, книжками тощо.
Сілець, Ямниця та Майдан організували невеликі бібліотеки для
дітей і молоді. Постійно проводились збори, поїздки краєм для
популяризації “Рідної Школи“, найбільш творчій молоді
допомагали реалізуватися тощо.
У 20-х рр. ХХ ст. відбуваються модернізація та неухильне
піднесення
товариства.
Викристалізовується
ідеологічна
програма, основу якої становить бачення національної школи як
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одного з вирішальних чинників
протистояння наступу
полонізації, яке було ключовим інструментом в асиміляційній
програмі польського уряду. Водночас це був час серйозних
випробовувань для українського шкільництва через проведення
плебісцитів в умовах державного терору й підкупу. Про це
свідчать численні звіти воєводських управлінь про суспільнополітичну ситуацію у воєводствах. Зокрема, у звіті
Станіславського воєводського управління за 1927 р.
повідомлялося: “…акція повторного плебісциту на ліквідацію
утраквістичних шкіл і за впровадження в усіх школах української
мови навчання охопила в останнім часі цілі повіти, а проводять її
Рідна Школа, греко-католицькі священики і вчителі“ [2].
У 30-ті роки ХХ ст. діяльність товариства досягає
український
найвищого
рівня
розвитку.
Наростаючий
протестаційний рух проти польського режиму досяг апогею в
серпні-жовтні 1930 р. У відповідь уряд вдався до “пацифікації“
(умиротворення). Основний удар був спрямований проти
українських громадських установ. Так, унаслідок обшуків
великої матеріальної втрати завдано приміщенням і навчальним
закладам УПТ у Звинячі, Копичинцях, Рогатині, Яворові. У
вересні-листопаді закрито гімназії та середні школи УПТ у
Рогатині, Станіславі. У багатьох кружках вилучалась
“антидержавна література“ націоналістичного змісту. Щоб
довести закиди у масовій причетності до “підривної діяльності“,
польська влада вдавалась до відвертих провокацій. Широкий
резонанс отримала “рогатинська справа“. 24 вересня 1930 р.
близько 30 поліцаїв провели ретельні обшуки в гімназії та бурсі
“Рідної школи“, а також завдали значної шкоди її канцелярії. Під
час обшуку “було знайдено“ зброю та вибухові матеріали. Факт
їх підкидання був незаперечним, але заклад закрили [1, с. 48].
Не маючи своєї держави, українська галицька громадськість
докладала усіх зусиль, щоб забезпечити належне виховання та
освіту дітей. Великою проблемою для працюючих матерів була
організація дошкільних закладів. І ця проблема знайшла своє
розв’язання. Без жодної державної допомоги УПТ успішно
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організовує систему виховних дошкільних закладів: захоронки,
дитячі садки, оселі, півоселі, захисти, а також світлиці – такий
вид дошкілля, що працював за виховними програмами,
подібними до захоронок, у них, щоправда, була значно гірша
матеріальна база. У дошкіллі, створеному Українським
педагогічним товариством, діти отримували належну опіку з боку
вихователів. Чергуючи посильну розумову і фізичну справу з
відпочинком, отримували початкові основи національного
виховання, правильні норми поведінки, розвивали пізнавальний
інтерес.
Перший світський дитячий садок (захоронка) був
організований у стрийському повіті в 1924 році (Стрийщина за
міжвоєнного періоду входила до Станиславівського воєводства).
Навесні 1927 року після підготовки 12 виховательок у
Станиславові силами “Союзу українок“ було відкрито 3 дитячі
садки: Княгинин-Гірка на 50-60 дітей, Княгинин-Колонія на 30
дітей, Бельведер на 20 дітей та садок у Ямниці на 30 дітей. Ще
один дитячий садок був створений Союзом українок у самому
центрі Станиславова і розміщувався в кімнатах “Української
бесіди“ по вул. Голуховського, 22 (тепер – вул. Чорновола). У
Станиславівському повіті в 1932-1939 роках працювало
щонайменше 25 дитячих захоронок. І це при тому, що польський
уряд усіляко перешкоджав їх діяльності, посилаючись то на
відсутність професійних педагогів, то на недотримання
санітарних норм. Утримання однієї захоронки обходилося
приблизно в 350 злотих на місяць. У цих установах діти
отримували харчі, а найбідніші – одяг. Фінансування складалося
із членських внесків, дотацій релігійних організацій, українських
установ, магістрату, доброчинних збірок [6].
1937 р. у Станіславівському воєводстві було 201 дитячий
садок, де перебувало 8058 дітей [5, с. 12]. Велика увага
вихованню дошкільнят приділялася також і з боку Грекокатолицької церкви. У 1939 р. митрополичий ординаріат видав
“Розпорядок про захоронки й дитячі садки“. “Доки нема в
громаді окремого будинку й саду для ведення цих інституцій,
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треба старатися, щоб садок був ведений коло церкви, чи в городі
якогось господаря, а захоронка в будинку читальні або
Народного дому, або кооперативи“, – читаємо в газеті “Мета“ від
21 травня 1939 р. [6].
Протягом усього періоду своєї діяльності товариство велику
увагу приділяло створенню та розвитку мережі бібліотек. У 19241939 рр. діяльність бібліотек Українського педагогічного
товариства була особливо активною. Аналіз архівних матеріалів
та статей, опублікованих на сторінках журналу “Рідна школа”,
свідчить, що бібліотеки, використовуючи книгу як основний засіб
формування національної свідомості дітей та молоді, сприяли
вихованню національно свідомої української молоді. Усього в
структурі товариства (без навчальних закладів) було 653
бібліотеки з фондом у 80 тис. примірників, де переважала дитяча
і педагогічна література. Тільки впродовж 1937-1938 рр. їх
відвідали 17097 читачів [3].
Таким чином, за міжвоєнної доби ХХ ст. товариство “Рідна
школа“ у Станиславові активно спричинилося до організації
національного шкільництва (створювало довкілля, початкові,
середні навчальні заклади, курси, фахово-доповнювальні школи,
професійні навчальні заклади, учительські семінарії, бурси тощо),
використовувало різні методи для захисту української школи,
допомагало матеріально членам УПТ, виховувало покоління
національно свідомих юнаків і дівчат – патріотів рідної землі.
Воно стала важливим явищем суспільно-політичного та
культурно-освітнього життя Західної України.
_______________
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повіту Станіславського воєводства, оп. 1, спр. 15, арк. 141.

268

Наталія Салига

3. Плитус О. Діяльність бібліотек товариства “Рідна школа” в
Галичині в 1924–1939 рр. / О. Плитус // Вісник Львівського
університету. Серія книгозн. бібліот. інф. технол. – 2010. –
Вип. 5 – С. 116–121.
4. Рідна школа кличе! Пропагандний листок з нагоди 50-річчя
“Рідної школи“. – Станіслав, 1931. – С. 2.
5. Рогатинський П. Під прапором “Рідної школи“ / П.
Рогатинський. – Станіслав, 1939. – 31 с.
А. “Рідна школа“ в Станиславі / А.Сміжак //
6. Сміжак
Галичина. – 2013. – 21 січня.
7. Учитель. – 1926. – 1 березня. – С. 68.

ГРОМАДСЬКА ТА ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
ОЛЬГИ БАЧИНСЬКОЇ
(до 140-річчя з дня народження)*
МАРТА ПРОЦ
Серед видатних діячів-розбудовників вітчизняної освіти
кінця ХІХ – першої половини ХХ століття чільне місце займає
постать Ольги Барвінської-Бачинської.
Ольга Олександрівна була уособленням освітнього та
громадського руху свого часу, зокрема як:
 членкиня Руського товариства педагогічного;
 учасниця львівського жіночого гуртка “Клуб русинок”;
 ініціатор створення Приватної української виділової
жіночої школи ім. Т.Шевченка у Львові;
 учитель Приватної учительської семінарії у м.Львові;
 співзасновник і керівник Товариства вакаційних осель;
 співорганізатор української жіночої кооперативної спілки
“Труд”;
 засновник Товариства Марійської дружини пань;
 співзасновниця товариства “Українська захоронка” та ін.
Розглянемо детальніше просвітницьку та педагогічну
діяльність Ольги Бачинської, зокрема внесок у становлення та
розвиток вищезгаданих громадських та освітніх установ.
Помітне місце у літописі Тернопільщини і Тернополя
посідає гілка древнього роду, яка починається від священика
Григорія Барвінського, який був душпастирем спочатку у
Баворові, згодом у Шляхтинцях, а відтак і в сусідніх Курниках і
Лозові (всі села Тернопільського району). У родині отця Григорія
і його дружини Доміцелії (з Білинських) народилися брати
Володимир, Іван, Іполит, Олександр та Осип Барвінські. Іван та
© Проц Марта, 2014
*Подано в авторській редакції
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Іполит відомі на Тернопіллі як священики та культурногромадські діячі на ниві українства.
Володимир Барвінський увійшов у історію як громадськополітичний діяч, публіцист, письменник, критик, юрист та
видавець. Він активно працював у багатьох україн-ських
громадських об’єднаннях, а з 1880 року був співзасновником і
першим редактором львівської газети “Діло”. Володимир
Барвінський дуже рано пішов із життя, у 1883-му, маючи усього
33 роки.
Найстарший брат, Осип Барвінський, був священиком і
вбачав своє завдання у культурно-просвітницькій праці на благо
простого трудового люду.
Проте найбільші досягнення родини пов’язані із постаттю
сина о.Григорія Барвінського – Олександра – чільного
представника цієї гілки старовинного роду, діяльність якого у
радянські часи була спотворена і викреслена із української
історії.
Олександр Барвінський – видатний педагог, історик, гром.політ. діяч.
30 квітня 1874 року у родині учителя учительської семінарії
народжується дочка Ольга (у заміжжі Бачинська), яка стала
педагогом і громадською діячкою, активною учасницею жіночого
руху в Галичині.
Уродженка Поділля Ольга Бачинська «зачерпнула іскру»
замилування своїм, рідним, передусім народним мистецтвом, у
тернопільському домі батька, визначного західноукраїнського
громадського діяча Олександра Барвінського, де неодноразово
гостювали наддніпрянські українці Володимир Антонович,
Олександр Кониський, Пантелеймон Куліш, Микола Лисенко,
Іван Нечуй-Левицький. У Львові, куди наприкінці XIX ст.
переїхала сім'я Барвінських, Ольга закінчила виділову школу і
місцеву державну жіночу вчительську семінарію, — як і
Костянтина Малицька, вона стала її ученицею в рік виходу
жіночого альманаха “Перший вінок”.
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Педагогічну працю молода “практикантка” розпочала у
львівській польськомовній жіночій школі ім. королеви Ядвиги,
трохи згодом працювала вчителькою жіночих ручних робіт в
інституті-бурсі Сестер василіянок у Львові, вихованкою якого
була в дитинстві. Тут вона вперше віч-на-віч зустрілася з
українськими дітьми як учителька і тут почала реалізувати свою
улюблену мрію: “...введення наших узорів у вжиток міста”, в
“народні строї”.
Провідним центром “свідомого щиро народного виховання
і висшої освіти руского жіноцтва” на зламі ХІХ – ХХ ст. стала
виділова жіноча школа ім. Шевченка у Львові [5, с. 1]. Архівні
документи, принагідні замітки, повідомлення, заклики у пресі
кінця ХІХ ст. (“Діло”, “Руслан”, “Учитель”), статті К. Малицької,
спогади О. Степанів-Дашкевич, сучасні дослідження (Г. Білавич,
Б. Савчука, З. Нагачевської) відтворюють історію заснування
цього навчального закладу, перші кроки діяльності його
педагогічного колективу та участь жінок-учителів у царині
рідномовного навчання і патріотичного виховання дівочої
молоді. Приватна українська виділова жіноча школа у Львові
була відкрита Руським товариством педагогічним (РТП) [5, с. 1].
Пам’ятаючи, що наш “…геній високо цінив почування
жіночого серця”, виділ РТП присвоїв їй ім’я Т.Шевченка.
Водночас дослідники одностайні в тому, що ідею про
заснування цієї школи ініціювали жінки – членкині львівського
жіночого гуртка “Клуб русинок” – О. Барвінська (тоді членкиня
виділу РТП) і М. Білецька (її заступниця).
Отож, першу приватну українську виділову школу для
дівчат ім. Т. Шевченка у Львові засновано 1898 року Руським
товариством педагогічним. Першим директором школи став
Едвард Харкевич (1855–1913), що був також і директором
академічної гімназії (у 1892–1911 роках), а управителькою школи
призначено Марію Білецьку (1864–1937). Першими вчителями
школи були: Дем’ян Лопатинський, Теофіла Огоновська, Олена
Кулачковська, Олена Прокеш, Осипа Паньківська, Ольга
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Бачинська, Марія Ардан, професори Ілярій Огоновський та Осип
Роздольський.
Урочисте відкриття школи відбулося 6 вересня 1898 р.
Про цю подію у журналі “Учитель” зазначалося: “О годині
9-ій відслужив катихит о.Д.Лопатиньский в Успенській церкві
богослуженє, на котре окрім учениць і збору учительського
прибули також деякі гості. По богослуженю удалилися учениці в
супроводі учительок до салі шкільної (ул. Вірменська ч. 1 на
ІІ поверсі), де оо.Лопатинський і Яримович освятили шкільні
комнати, пристроєні Розпятєм І. Христа і портретом
Є. В. Цісаря. Окрім учениць і збору учительского прибули на
се торжество члени Ради шк. кр. крил. о. Тороньский і
Ол. Барвіньский і кілька осіб приватних. По посьвященю комнат
промовив до учениць голова руского товариства педагогічного,
директор п. Е. Харкевич і висказав надію, що пожертвованє
збору учительского і пильність, витривалість та добре поведенє
учениць причиняться до того, що та школа узискає право
публічности». Тут же зазначалося, що через запізнілий дозвіл
на відкриття школи «вписалося 32 учениць переважно
місцевих”, які “побирають науку безплатно” [5, с. 288].
З відкриттям української приватної виділової дівочої школи
ім. Т.Шевченка О.Бачинська стає її вчителькою. Разом із Марією
Білецькою “безкорисно” закладала “підвалини під велику
будівлю, що пізніш розвинулась у “Рідну школу”, ...і стільки
національної свідомості уґрунтувала у своїх учнів і в народі”.
У 1903 р. завдяки енергійним зусиллям “учительського
збору” та виділу РТП Міністерство віросповідань і освіти надало
школі право прилюдності, яке давало змогу випускницям “без
перепон
переходити
просто до семінарії
учительської”
(Розпорядження Міністерства Віросповідань і Освіти з 4 травня
1903 р., ч. 10157).
Українська виділова жіноча школа імені Т. Шевченка
була п’ятикласовим навчальним закладом, працювала за
програмою тогочасних державних навчальних закладів цього
типу з “особливим узглядненням” української мови. Про
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зростання її популярності в галицькому суспільстві в
довоєнну добу свідчить кількісний склад учениць, наявний у
звітах Руського товариства педагогічного за 1898 – 1914 рр.:
1898/1899 н.р. – 32; 1899/1900 н.р. – 67; 1901/1902 н.р. – 101;
1904/1905 н.р. – 168; 1905/1906 н.р. – 173; 1910/1911 н.р. – 181 (в
тому числі 67 “місцевих” і 114 “за місцевих”); 1911/1912 н.р. –
185; 1912/1913 н.р. – 183.
Збільшення “фреквенції” (чисельності) виділової школи
спричинило розширення
складу
“учительського
збору”.
У1899/1900 н.р. тут працювало 9 осіб, із них 7 жінок: Марія
Ардан, Ольга Барвінська, Марія Білецька, Олена Кулачківська,
Йосифа Паньківська, Олена Прокеш, Теофіля Огоновська. Це
перші вчительки виділової школи, котрі “уділяли науки
зовсім безкорисно” [5, с. 288].
Першою жінкою – “управителем” школи була Марія
Білецька, ідейна, розумна й ініціативна жінка-педагог, яка
виконувала цей обов’язок до 1904/1905 н.р. Власне, ця школа
стала згодом основою для створення “Рідної школи”, організації
Українського педагогічного товариства.
У 1905 р. увійшла до складу комітету дівочого інститутубурси ім. св. Ольги та учительського “збору” першої української
приватної жіночої учительської семінарії Руського товариства
педагогічного у Львові.
Про високий статус О. Бачинської-вчительки свідчить той
факт, що вона належала до плеяди перших жінок – членів Головного виділу РТП. Цей громадський обов’язок виконувала до
1906 р. Перед Першою світовою війною була членом львівського
товариства “Учительська громада”.
Паралельно з педагогічною розгортається громадська освітньо-виховна діяльність О. Бачинської, передусім як члена
львівського жіночого “Клубу русинок” (з початку його заснування в 1893 р.) і співорганізатора української жіночої кооперативної спілки “Труд”.
Громадська діячка Герміна Шухевич разом з учительками
Марією Білецькою і Костянтиною Малицькою заснували у
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Львові перше українське жіноче демократичне товариство
“Клуб русинок” (1892). Наталія Кобринська прагнула надати
жіночому рухові дещо елітарний характер, зосередити його
працю в літературно-інтелектуальній царині, а відтак –
спрямувати в майбутньому в політичне русло. Ідею
Н.Кобринської підтримала Герміна Шухевич, яка пізніше
(1893 р.) у Львові створила “Клуб русинок”, що ставив за мету
“сотворити огнище інтелектуального життя, оживити умисловий
рух Русинок, скріпити і піднести у них духа народовецького і
розбудити товариске житє...” й основне своє завдання вбачав у
самоосвіті та пробудженні національного духу України.
Характерно, що жіночі організації займалися як
культурними, так і економічними справами. Наприклад, Клуб
Русинок брав активну участь у крайовій виставі 1894 р.,
запропонувавши цікавий етнографічний матеріал, збирав кошти
на будівництво пам’ятника Т. Шевченкові. У Самборі було
створено економічно-добродійне товариство для виробництва
церковних риз, яке підтримувало й забезпечувало роботою вдів і
сиріт. Жіноче товариство “Городенки” ставило своїм головним
завданням підтримку домашнього промислу з “...узглядненєм і
заопікуванєм ся продуктивними жіночими роботами, ...
вишукуванєм нових джерел доходу для робітниць і збуванєм їх
продуктів на ширшім ринку”.
У 1900 році заходами українських жінок при “Клубі
русинок” було створене перше національне дошкільне
товариство “Руська захоронка”, яке, на відміну від польських
дошкільних закладів, ставило своїм головним завданням дати
дитині національне виховання та забезпечити її максимальною
увагою через зайнятість і низький освітній рівень батьків.
Протягом перших двох років товариство відкрило дві “захорони”
в передмістях Львова. Основним завданням цих закладів було
виховання гармонійно розвинених дітей. У захоронках брали до
уваги вікові психофізіологічні особливості дитини, широко
використовувалися дидактичні ігри.
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Відомо, що ще у 1900 р. за протекції відомого громадського
діяча Володимира Нагірного “Клуб русинок” заснував першу
виробничо-торговельну спілку “Труд”, очільником якої була
Г. Шухевич. Спілка розвивалася досить успішно, про що
засвідчує той факт, що вже перед Першою світовою війною вона
налічувала до 700 працівниць, а товарообіг перевищував
200 тис. кр.
Володимир Нагірний не забуває і про дівчат, які йдуть до
міста із сіл, щоб навчитися ремесла. Він у 1894 році запропонував
українським жіночим організаціям створити для дівчат
господарсько-заробітнє товариство “Жіноча промислова спілка
“Труд” у Львові. Він виготовив для неї статут і 1900 року
відкрито у Львові першу українську кооперативну кравецьку
робітню.
Так, жіноче товариство “Труд”, зініційоване 1900 р. у
Львові під управою О.Барвінської, заснувало кравецьку
“робітню” (майстерню) та школу дівчат-кравчинь. Важливим
напрямом практичної діяльності жінок, об’єднаних у громадські
товариства, стала в цей період опікунчо-виховна праця. Наявна
у змісті роботи всіх тогочасних культурно-освітніх організацій,
вона особливо простежувалася в жіночому русі, де материнське
опікунське начало проявлялось на всіх етапах його
функціонування [6, с. 18].
У 1930 р. відновила діяльність Жіноча школа ремесла
жіночого промислового кооперативу “Труд”, в якій учні
навчалися кравецького та моднярського фаху у майстернях
кооперативної спілки.
Хронологічно другим жіночим навчальним закладом
“високого” типу, заснованим Руським товариством педагогічним,
була приватна учительська семінарія, відкрита у Львові 1903р.
(Рескрипт Міністерства Віросповідань і Просвіти від 14 вересня
1903 р., ч. 29232). Статистичні “викази” учениць семінарії, як і
виділової дівочої школи, підтверджують висхідний характер її
розвитку в межах Австро-Угорської держави, що свідчило про
прагнення громадськості “придбати для краю більше
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учительських кваліфікованих сил”. Якщо у 1903/1904 н.р. до
семінарії вписалося 17 дівчат, то через рік тут навчалися 47 осіб,
починаючи з 15 року життя; у 1907/1908 н.р. – 128 [4, с. 23], а у
1911/1912 н.р. – 146 учениць [3, с. 14].
Водночас необхідно зауважити, що ініціатива заснування
цього навчального закладу не належала жінкам. Незначним було
їхнє представництво у складі педагогічного колективу: у
1903/1904 н.р. – тільки 2 жінки на 12 учителів: Ольга Барвінська,
тоді вчителька української школи вправ при державній жіночій
семінарії, яка навчала ручних жіночих робіт, та Олена Прокеш –
учителька виділової дівочої школи імені Т. Шевченка, котра
вчила рисунків і каліграфії. У 1904/1905 н.р. з-поміж 17 учителів
було 3 жінки: до вищеназваних приєдналася вчителька виділової
жіночої школи імені Т.Шевченка К.Вишневська [4, с. 21–22].
Перед Першою світовою війною у складі учительського збору
учительської семінарії були С. Левицька, О.Прокеш,
О. Торонська, Є. Ясеницька [3, с.12]. За їх участю в семінарії
було створено літературно-науковий гурток (1910/1911 н. р.),
який вів бібліотеку, влаштовував “відчити” й концерти, екскурсії
в музеї.
Спільно
з
ученицями
виділової
дівочої
школи
організовувалося відзначення Шевченківських свят. Семінаристки брали активну участь у здвизі “Соколів”, під проводом
Олени Степанів, виступали на площі “Сокола-Батька” та ін.
У 1904 р. О. Бачинська стала співзасновником і керівником
Товариства вакаційних осель. І того ж року Ольга БарвінськаБачинська заснувала і очолила Товариство Марійської дружини
пань, що опікувалося духовно-релігійним життям галичанок,
провадило філантропічну й гуманітарну діяльність.
Розуміючи усю відповідальність місії, навчально-виховний
процес у Товаристві здійснювали освічені, передові жінки того
часу, які входили до Головного Виділу Вакаційних осель, а саме:
Ольга Барвінська-Бачинська, Олена Бережницька, Ольга
Вахнянинова, Софія Левицька, Євгенія Макарушкова, Марія
Федакова, Марія Цеглинська. Вони ініціювали відпочинок, що

ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОЛЬГИ БАЧИНСЬКОЇ… 277
базувався на засадах національного та релігійного виховання
українських дітей, прищеплення почуттів поваги та любові до
рідного краю через використання рідної мови, поезії, пісні, гри.
Такий підхід сприяв формуванню національної свідомості
наймолодших представників українського народу, а молитва та
пісні духовного змісту були основними засобами релігійного
виховання дошкільнят. Про авторитет оселі серед львів’ян
свідчило те, що кількість вихованок до 1909 р. зросла майже
вп’ятеро й сягнула 115 осіб.
Зважаючи на популярність цих закладів та значущість
одержаних результатів, у подальшому фундаторами товариства
Вакаційних осель стали відомі представники галицької
інтелігенції: С. Федак, І. Боберський, М. Вахнянин, Р. Перфецький. Допомога у вирішенні питання “рости нам у наших дітях –
чи загибати?” надходила від численних українських громадських
та фінансових товариств, як-от: “Дністер”, “Краєвий Союз”,
“Просвіта”, “Бесіда”, Краєвий Сойм, а також народних домів
Східної Галичини, церковних братств.
Оцінюючи
організаторсько-виховну
діяльність
О.Бачинської, її сучасники підкреслювали, що у Львові вона
“розворушила сумління” та підготувала ґрунт для активної
громадської праці наступних поколінь українського жіноцтва.
_______________________
1. Дуда І., Мельничук Б. Тернопільський енциклопедичний
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320 с.
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РОЗВИТОК ІДЕЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ ШКОЛИ В
УЧИТЕЛЬСЬКОМУ РУСІ ГАЛИЧИНИ
( кінець ХІХ – початок ХХ ст.)*
ДМИТРО ГЕРЦЮК
Серед найважливіших завдань українського відродженння в
Галичині на зламі ХІХ і ХХ ст. своєю актуальністю і важливістю
виділялася проблема становлення української національної
школи, зумовлена як вимогами процесу розбудови всіх сфер
суспільного життя українців, необхідністю підготовки і
виховання нового покоління освічених, свідомих, самовідданих
патріотів рідного народу, так і нагальною потребою протистояти
всезростаючій кампанії денаціоналізації і асиміляції корінного
населення з боку австро-угорських урядових кіл.
Починаючи з 70-80-х рр. ХІХ ст., нова генерація молодої
української еліти – народовецька інтелігенція (правники,
письменники, викладачі, студенти), озброївшись ідеями
М. Шашкевича і Т. Шевченка, під впливом ряду прогресивних
майстрів слова із Наддніпрянської України, заговорили про
окремішність українського народу, захопилися вивченням його
історії, літератури, народної творчості, розгорнули активну
організаційну роботу по піднесенню національної свідомості
українців.
По-новому підходиди народовці і до проблеми української
школи. Вони висловлювалися за законне право українського
народу на свою рідну школу, критикували шкільну політику
австро-угорських властей, спрямовану на перетворення школи в
засіб денаціоналізації українців, активно обстоювали українську
мову навчання, боролися за її чистоту; використовуючи свої
депутатські повноваження в законодавчих органах, порушували
питання про відкриття нових навчальних закладів тощо.
© Герцюк Дмитро, 2014
*Подано в авторській редакції
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Своє бачення перспектив розвитку української школи
народовці чітко окреслили в програмі згодом створеної на їх
платформі (1899) Національно-демократичної партії. “Партія
стоїть на тому, – говориться в програмному документі, – щоби
наші школи підлягали тільки нашим людям і щоби в наших
школах учили тільки наші учителі” [1, c. 12].
Найбільш радикальні погляди на розвиток всього суспільнополітичного життя в регіоні пов’язані з іменами І. Франка та його
однодумців – М. Павлика, О.Терлецького, які з кінця 70-х рр.
ХІХ ст., підхопивши ідеї М. Драгоманова та інших демократів,
очолюють принципово новий рух за національне і соціальне
визволення українського народу. Їхні заслуги в розвитку
українського національного відродження величезні. Великим
Учителем цілого народу назвав І. Франка педагог І. Ющишин,
який, за його словами, “пошив нам культурну одежину, освітлив
національну фізіономію і дав їй можливість пишатися в гурті
європейських культурних націй” [26, c. 7].
Питання розвитку української школи, які винесла на
порядок денний суспільного життя українців передова частина
народовецької інтелігенції, Іван Франко та його соратники,
підхопили ширші верстви населення, різні соціальні групи,
студентська та учнівська молодь. Однак чи ненайповніше і
досконаліше, з об’єктивного погляду, справа рідної школи набула
свого розвитку в учительському русі. Саме із діяльністю
прогресивних педагогів народних і середніх шкіл тісно
пов’язаний початок конструктивної і послідовної праці над
створенням основ рідної школи, яка б повністю відповідала
національним інтересам українців. Позитивні зміни в житті
галицького вчительства на рубежі ХІХ і ХХ ст. – зростання його
чисельності і національної свідомості, пробудження духу
подвижництва і усвідомлення свого суспільного призначення,
процес консолідації вчительських рядів, формування розгалуженої сітки різних педагогічних і професійних об’єднань,
заснування низки періодичних видань та ін., дозволило йому,
поряд з іншими питаннями, серйозно зайнятися проблемою
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української школи, надати їй великого розголосу і привернути
увагу ширших шкіл української спільноти.
До більш рішучих кроків в цьому напрямку українських
освітян спонукали і зовнішні чинники, зокрема, діяльність
вчительства інших народів Австро-Угорщини – чехів, словаків,
німців, поляків, яке на початку ХХ ст. добилося вагомих успіхів у
розбудові рідношкільної справи. Значний резонанс серед
передової частини українських педагогів викликали рішення
світового конгресу під назвою “Вільна школа”, який відбувся
1908 р. у Празі. Ряд його резолюцій, як, право кожного народу на
свою школу, безоплатність освіти, забезпечення прав і свобод
вчителям, поліпшення їх матеріального становища та ін., припали
до душі українським педагогам.
Боротьба українських освітян Галичини за ідею національної школи в значній мірі була підсилена на початку ХХ ст. й
активними діями прогресивних українських педагогів Наддніпрянської України, які після революційних подій 1905-1907 рр., за
словами журналу “Учитель”, проявили велику національну
свідомість і “на платформу станової боротьби поставили відразу
право націоналізації української школи” [25, c. 61].
На педагогічних з'їздах, учительських курсах, на сторінках
періодичних видань, кращі вчителі почали енергійно ширити
клич української національної школи, розробляти науковотеоретичні основи її побудови. Особливо пожва-вилася така
робота із заснуванням у Києві 1909 р. стараннями Б. Грінченка і
Г. Шерстюка педагогічного видавництва “Український вчитель” і
журналу “Світло”. Саме на сторінках останнього в ряді статей
українських педагогів, зокрема Я. Чепіги, С. Русової,
С. Сірополка та ін., було детально обґрунтовано ідею рідної
школи як “найпершої потреби всякої народності і найвищого її
культурного добра” [18, c. 4], розкрито її зміст, шляхи реалізації
тощо.
В ряді наукових праць, багаточисленних газетних і журнальних статтях, авторами яких виступали передові вчителі, в їх
публічних виступах, у рішеннях зборів і нарад, резолюціях осві-
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тянських з’їздів і конгресів були окреслені концептуальні підходи
до формування основ рідної школи, визначені основні напрямки її
діяльності, опрацьовано чимало актуальних питань її змісту.
Серед програмових матеріалів слід виділити передусім
статті А. Ались-кевича, П. Банаха, М. Барана, О. Барвінського,
І. Боберського, Г. Врецьони, М. Галущинського, М. Грушевського, М. Домбровської (Підгірянки), Б. Заклинського, О. Іванчука, А. Крушельницького, О. Макарушки, К. Малицької,
О. Партицького, В. Ратальського, О. Тисовського. Систему
конструктивних поглядів на шляхи розвитку української школи,
“далекосяглих, зовсім нових педагогічно-наукових і виховничих
проблем” виклав у своєму “Проєкті на зміну державного
шкільного закону з дня 14 мая 1869 р.” учитель І. Ющишин. Перу
цього талановитого педагога-новатора належить ще чимало
змістовних, глибокопродуманих наукових статей, що містять
цінні думки і пропозиції щодо організаційно-педагогічного,
навчально-методичного
забезпечення
умов
формування
національної школи.
Аналіз цих та інших матеріалів засвідчує, передусім, про
глибоке усвідомлення передовою частиною українських вчителів
необхідності виборення своєї школи як вагомого чинника всього
національного відродження нації. Кращі педагоги неодноразово
підкреслювали, що ставлення до школи, її реального становища є
своєрідним мірилом культури держави, показником “коштовності
її кращих представників – інтелігенції”. “Відродження школи –
це відродження нації”, – так лаконічно і точно підмітив журнал
“Наша школа” [20, c. 159]. Саме втрата рідної школи і заміна її
чужою для українського народу у ХVIII-XIX ст., на переконання
освітян, і стала однією із головних причин занепаду всього
національного життя на західноукраїнських землях, “культурного
виродження української народності”. Педагоги обстоювали
думку про законне право українського народу на своїх
історичних землях мати власну школу і розпоряджатися нею на
власний розсуд. “Право влаштування національної освіти і
виховання, – писав І. Ющишин, – є найсвятіше право кожного
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культурного народу, воно не сміє стати нічим і ніяким
монополем” [24, № 228].
Головне призначення відроджуваної української школи
передове вчительство вбачало в підготовці освіченого, духовно
багатого і фізично загартованого члена своєї суспільності і
рідного народу, з почуттям високого обов'язку і патріотизму.
“Людини нам треба – гармонійної людини” – такою бачили мету
роботи школи над вихованням молодого покоління українських
громадян К. Малицька [15, c. 353] і разом з нею десятки інших
прогресивних педагогів регіону.
Розвиваючи ідею української школи, вчительство чітко
окреслило свою позицію щодо основоположних, вихідних питань
її організації. Щоб освітні установи змогли оправдати великі
надії, які покладає на них суспільність, необхідно передусім
провести її широку націоналізацію – націоналізацію, як вказував
М. Грушевський, “не тільки зверхню, формальну, яка
починається і кінчається самим заведенням викладової мови, а в
значінню ширшім – ліпшого, основнішого приспособлення
школи до потреб української спільноти, її життя, її завдань і
обставин” [7]. На думку вчителя І. Ющишина, саме питання про
мову навчання в школах далеко не рівнозначне питанню їх
націоналізації – можна вчити дітей рідною мовою, але при
існуючій навчально-виховній системі, змісті шкільних
підручників, дусі школи і “не згірше насилувати принципи
національного виховання і денаціоналізувати молоді генерації”
[27, c. 19].
Тому українська школа повинна твердо опертися на
національний грунт, проникнутися рідним духом, бути
невіддільною від коріння свого народу, “виростати з історії і
традиції народа і достроюватися до його сучасних політичних,
соціально-економічних, морально-релігійних і культурних
потреб” [28, c. 154]. В умовах, коли офіційні кола вели лінію на
позбавлення органічного зв'язку школи із своїм народом,
ширилася прірва відчуженості між ними, факт відстоювання
передовим вчительством принципу народності навчання і
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виховання видається надзвичайно важливим. Бути корисною і
потрібною рідному народові, відповідати його інтересам і, в свою
чергу, із народного середовища черпати сили та енергію для
свого розвитку – саме такий зміст вкладали в розуміння
народності галицькі педагоги – Г. Врецьона, О. Пар-тицький,
С. Ковалів, М. Підгірянка, О. Іванчук, В. Равлюк, І. Ющишин та
ін. Передовими видаються пропозиції вчителів якнайширше
використати в побудові рідної школи досвід, кращі традиції
минулого, ретельно дослідити “шкільну і виховничу історію,
стопити минувшину з теперішністю в одну природно-історичну
гармонійну цілість і на тій основі будувати ідеал рідної школи”
[22, c. 195]. В. Ратальський, О. Іванчук, Я. Ярема, І. Ющишин та
ін. вважали, що відродження освіти і виховання буде важко
добитися без урахування психічного складу української
людності, типових рис її характеру. У ряді статей вони
висловлювалися за необхідність кращого вивчення свого народу,
всебічного аналізу умов його життя, пізнання культури, історії,
природи. “Відповідно до вимог нації, – пише, зокрема,
О. Іванчук, – треба розглядати кожне педагогічне питання,
історію і практику, узгляднити психофізичну індивідуальність
нашого народу, дитини” [12, с. 164].
Одночасно застерігалося від небезпеки самоізоляції,
осібності національної освіти, наголошувалося на потребі
широкого ознайомлення з кращим педагогічним досвідом інших
народів, “розумно і вміло перещепленого на національний грунт”
[19, c. 164].
Розглядаючи національне самовизначення української
школи як неодмінну умову її розвитку, передові кола освітян,
зважаючи на політичні реалії, кращі перспективи для організації
рідношкільної справи бачили у наданні українцям автономних
прав у веденні шкільництва, поділі краєвих шкільних рад на
рівноправні національні відділи, в створенні українського
інспекторату тощо. Зокрема, І. Ющишин у своєму “Проєкті...”,
подає ідею організації т. зв. “Народної шкільної ради”,
сформованої із числа “найвизначніших педагогів і учителів нації,
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спроможних забезпечити розвій народного шкільництва і
національного виховання” [27, c. 16], акцентуючи увагу на
необхідності, передусім, адміністративно-законодавчої бази,
розробки науково-педагогічних і дидактичних основ української
школи. Перспективною у цьому відношенні дивилася його
пропозиція про створення при Науковому товаристві
ім. Шевченка спеціальної “Секції педагогічної” [24, № 227].
Маючи за собою повагу і авторитет “найвищого нашого
національного наукового ареопагу”, секція, на його думку, могла
б прислужитися не одній справі – згуртувати для наукової роботи
на полі педагогії кращі сили вчительства, вивчати і
узагальнювати передовий педагогічний досвід, займатися
теоретичними
та
експериментальними
дослідженнями,
видавничою діяльністю тощо.
Привертають увагу і ряд інших принципових положень, які,
як вважали прогресивні педагоги, повинні були лягти в основу
проведення рідношкільної політики. Не підлягали сумніву такі
постулати, як обов’язковість і безоплатність освіти, гарантоване
право на її отримання всіма верствами населення. Чітко
окреслювалася теза про цілісність системи освіти, побудованої на
взаємодії і наступності всіх її форм і навчально-виховних
установ.
Основною ланкою цієї системи, “підвалиною національного
життя”, учителі вважали початкову школу. У ряді статтей
підкреслювалося її виняткове значення для розбудови всього
суспільного життя українців, підйому їх загальноосвітнього і
культурного рівня. Цілі і завдання народної школи, шляхи їх
реалізації чітко сформулювала відозва РПТ від 26 березня
1884 р., де, зокрема, наголошувалося, що “школа народна має
бути народною в повному значенню цього слова, вона має
обов'язок виховувати дітей в дусі національному...” [21, с. 64].
Розвиток повноцінної рідної школи не бачився без належно
організованої середньої освіти, яка б забезпечила необхідне
число фахівців у різних галузях суспільного життя, збагатила
прошарок власної інтелігенції. При цьому особливо
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наголошувалося на потребі створення різних типів шкіл,
передусім так необхідних українцям реальних гімназій,
вчительських семінарій, ліцеїв тощо.
Національна школа у своєму завершеному вигляді не
мислилася і без вищої школи, яка асоціювалася передусім із
здобуттям українського університету. Власна святиня наук, на
думку педагогів, крім суто освітньої функції, повинна була
зіграти важливу роль і наукового та культурного центру. “Без
національної вищої освіти, – відзначав М. Грушевський, –
створення національної науки, штуки (мистецтва - Д.Г.) на
національній основі не можливе почуття культурної вартності
своєї національності..., почуття національної гідності” [6, c. 5].
Серед принципових питань виділимо також підняті
українськими вчителями проблеми гуманізації міжособистих
взаємин учнів, педагогів, створення в школах атмосфери поваги,
любові і доброзичливості до особистості дитини, якнайширшого
розвитку її самостійності й активності. Як орієнтири для нової
української школи ряд вчителів (Г. Врецьона, Є. Згарський,
І. Ющишин, В. Щурат, І. Герасимович та ін.) у численних
публікаціях, спеціальних рубриках пропагують основні
положення теорій “вільної школи” і “вільного виховання”, що
були розвинуті тодішньою передовою західноєвропейською
науково-педагогічною думкою і ставили в центр всієї виховної
роботи волелюбну, діяльну, енергійну людину з активною
життєвою позицією.
У цьому контексті велика увага зверталася на потребу
ширшої психологізації навчально-виховного процесу в школах.
В. Ратальський, Я. Ми-колаєвич, І. Ющишин та ін. були
переконані в тому, що навчання в школі повинно твердо
опиратися на глибоке оволодіння педагогами психологією дітей
різного шкільного віку, що дозволить отримати ключ до
з’ясування їх індивідуальних особливостей, виявлення
здібностей, способу мислення, з тим, щоб зі шкіл не виходили
діти “прикроєні до одної міри, шаблонові, середньопропорціональні” [11, c. 210]. Обов’язок педагога, вказує І. Герасимович
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в статті “Учімся психології”, – шляхом самоосвіти покращити
свій рівень знань із психології і це дозволить йому досконало
пізнати “матеріал, з яким працюється і при його “обробці” не
допустити найменшої фальшивої скази” [4, c. 100].
Реалізація завдань рідної школи не мислилася також без
налагодження якнайтісніших зв’язків між школою та сім’єю.
“Родина і школа мусять себе взаїмно доповняти, спомогати і
підтримувати, – писав журнал “Учитель”, – бо тільки спільний і
гармонійний їх вплив запевнить правильний розвій молоді і
збереже ідеали нашого національного виховання” [3, c. 3].
О. Партицький, Г. Врецьона, О. Барвінський та ін. у своїх статтях
розкривають зміст співпраці, окреслюють наявні проблеми,
наголошують на необхідності організації батьківського всеобучу,
піднесення відповідальності батьків за виховання дітей,
підносять в цій справі особливу роль матері. “Найціннішою
частиною народу” називала матерів К. Малицька, вважаючи, що
суспільство само себе забезпечить, коли буде охороняти
материнські права [17, c. 2].
Про глибоке розуміння суті рідної школи свідчать ідеї та
пропозиції вчителів щодо формування національного компоненту
змісту освіти. Він уявлявся, як на той час, досить широким і
різноманітним, вбирав у себе специфічні національні елементи
культури. Основою розвитку і становлення національної школи
кращі педагоги вважали насамперед українську мову і літературу,
в яких, як навчальних предметах, таїлися величезні потенційні
можливості виховання глибоких патріотичних почуттів,
національної самосвідомості учнівської молоді. “Рідне слово,
матірна мова, – підкреслювалося на зборах РПТ у 1892 р., –
мають бути тим сонцем, навколо якого крутяться всі справи
виховання публічного” [9].
А. Крушельницький, М. Пачовський, Т. Біленький,
О. Попович, І. Кокорудз, К. Малицька та ін., які присвятили
багато уваги проблемам розвитку рідної мови і літератури,
постійно наголошували на необхідності докорінного поліпшення
їх вивчення в школах – впровадження принципово нових
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навчальних програм, укладення підручників і посібників,
відповідного
забезпечення
кваліфікованим
педагогічним
персоналом. Зокрема, підручники, за словами А. Крушельницького, повинні наскрізь пройнятися національним духом,
наповнитися “рідним, свіжим, цікавим” матеріалом, бути “тим
джерелом цілющої води, що молодечу душу дитини має помогти
перетворювати у свідомого українця” [14, c. 7].
Поряд із цими предметами, важливу роль у формуванні
нової зміни молодих громадян, вчителі відводили і вивченню
рідної історії. “Крім матерного язика, жоден інший предмет не
причиняється так сильно до розбудження любові Вітчизни і
образовання почуттів патріотичних як наука історії”, – писав
І. Коссак [13, c. 173]. Знання учнями правдивих сторінок історії
свого народу, його справжніх героїв, вважали Б. Барвінський, Б.
Зак-линський, Д. Коренець, І. Петришин та ін., є неодмінною
умовою виховання в них почуття великої гордості і любові за
свій народ, повернення історичної пам’яті. Підкреслювалося, що
в навчальних планах національної школи предмет історії повинен
зайняти профілююче місце, загострювалася увага на підготовці
досконалих, науково змістовних підручників. “Хай ся історія
подасть короткий і об'єктивний образ минувшини, – писала
К. Малицька, – з його не лиш світлами, а і тінями, хай вибере з
неї передусім такі факти і таких діячів, що можуть світити
приміром грядучим поколінням” [16, c. 93].
До першорядних складників національного компоненту
змісту освіти кращі педагоги відносили також і географію,
вивчення якої сприяло б не тільки озброєнню учнів знаннями про
навкілля, але і, що важливо, прищепленню любові і відданості
рідному краю, осягненню його величі і краси. Р. Заклинський,
А. Вахнянин, О. Калитовський, Г. Величко та інші вчителі були
переконані, що навчання географії слід розпочинати із
краєзнавства, а вже потім переходити до ознайомлення школярів
із іншими країнами і материками. “Не отдаленоє і чужоє, а
батьковскоє і найблизшоє єсть в науці географії найважніше”, –
писав ще у 1873 р. вчитель К.Фрейнд [23, c. 4].
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Як вагоме підтвердження розуміння завдань рідної школи,
звучать думки та пропозиції українських освітян щодо ширшого
ознайомлення учнівської молоді із народною творчістю,
етнографією, фольклором, народними звичаями і традиціями,
музикою та співами, в яких крилися величезні потенційні
можливості для ідейно-патріотичного, естетичного і гуманістичного виховання. Шляхи впровадження духовної спадщини у
навчально-виховний процес пропонувалися якнайрізноманітніші.
М. Домбровська (Підгірянка), наприклад, виступала за
обов’язкове включення в нього народних і патріотичних пісень,
легенд, казок, переказів, вважаючи їх “дуже успішним засобом в
народному вихованні” [8, c. 8]. А. Вахнянин був прихильником
активного залучення учнів до різних видів музичної діяльності,
особливо хорового співу. “Треба знати, що спів був і буде завжди
добрим средством до збудження національної свідомості”, –
твердив він [2, c.113]. В. Гнатюк порушував питання створення
спеціальної навчальної літератури з народної культури і саме на
вчителів поклав у цьому відношенні особливі надії, оскільки
вони, на його думку, щоденно знаходяться в гущі народу і мають
змогу вивчити до “найменших дрібниць його життя і
проникнутися у всі тайники його душі” [5, c. 28].
В системі роботи української національної школи важлива
роль відводилася також питанням фізичного (І. Боберський,
О. Тисовський, О. Мако-вей та ін.) і трудового (І. Ющишин,
М. Галущинський, С. Ковалів та ін.) виховання.
У реалізації завдань рідної школи особлива увага приділялася особі учителя, як головної фігури відродження національної
школи. У баченні Г. Врецьони, Д. Дмитерка, І. Ющишина,
О. Власійчука та ін. тільки високопрофесійний, творчий,
ініціативний, глибоко обізнаний з історією своєї Батьківщини,
культурою і традиціями рідного народу, свідомий свого високого
обов’язку вчитель міг бути на висоті своїх суспільних завдань. У
цьому зв’язку актуально звучали думки кращих педагогів про
необхідність реформування існуючої системи підготовки
вчительських кадрів, доступу вчителів до вищої освіти, створення
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належних умов для самоосвіти і самовдосконалення, піднесення
престижу вчительської праці, забезпечення громадянських прав і
свобод, надійного соціального захисту шкільних працівників, бо
тільки “вільний від журби про хліб насущний учитель зможе
успішно вести народ вперед до кращої долі” [10, c. 27].
Такитм чином,
у досліджуваний період передовою
частиною українського вчительства Галичини була теоретично
обгрунтована ідея української національної школи, окреслено
бачення шляхів її розвитку.
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ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ КІНЦЯ
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. У ТВОРЧІЙ СПАДЩИНІ
ЖІНОК-УЧИТЕЛІВ СХІДНОЇ ГАЛИЧИНИ*
ЗІНОВІЯ НАГАЧЕВСЬКА
Однією з важливих ознак західноукраїнської освіти кінця
ХІХ – початку ХХ є фемінізація педагогічного фаху, тобто
кількісне зростання жінок-учителів і якісні зміни у їхній
професійній підготовці. “Ожіночнення” вчительської праці,
зумовлене врегулюванням на державному рівні питання про
підготовку педагогів початкової ланки освіти (народної школи) із
числа жінок шляхом відкриття окремих учительських семінарій, а
також розгортанням жіночого руху, стрижнем якого було
домагання освітньої рівноправності, виявилося найпомітнішим у
Галичині, зокрема в її українській частині. Якщо на початку
функціонування, в 1871 -1872 н. р., у трьох державних жіночих
учительських семінаріях регіону (Краків, Львів, Перемишль) зпоміж 271 учениці не було жодної представниці українського
етносу, то через 30 років тут студіювали 146 українок [10, с. 136].
Крім того, в останні десятиліття австро-угорської державності
українські дівчата отримали змогу здобувати професію вчителя
народної школи у рідномовних приватних жіночих учительських
семінаріях, заснованих і утримуваних здебільшого Руським
(Українським) педагогічним товариством, а середньої – у
Львівському та інших університетах імперії Габсбургів.
Як результат, на межі ХІХ – ХХ ст. жінки становили 47% від
загального числа галицького вчительства, а напередодні Першої
світової війни – 54% [1, с. 2].
Із утвердженням у суспільстві думки про фахову
самоспроможність жінок-педагогів активізується їхня участь у
© Нагачевська Зіновія, 2014
*Подано в авторській редакції
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прилюдному обговоренні проблем і потреб тогочасної школи,
розробці методики навчання та виховання дітей і молоді.
Окремі аспекти навчально-виховної діяльності початкової
школи чи не першою у Східній Галичині порушила член
Руського товариства педагогічного, вчителька школи вправ з
українською мовою навчання при державній жіночій
учительській семінарії у Львові Варвара Літинська. У циклі
статей на сторінках львівського часопису “Учитель” за 18961897 рр. вона порушила питання про значення повторення як
“матір навчання” та проаналізувала завдання, зміст, методи і
засоби ознайомлення дошкільнят і молодших школярів із
довкіллям [8].
Проте початкові спроби осмислення жінками-вчителями
краю важливих освітніх проблем базувалися здебільшого на
теоретичних висновках західноєвропейських педагогів і
психологів, оскільки, з одного боку, власні науково-педагогічні
напрацювання були обмеженими, а з другого, – вся система
підготовки вчителя та шкільного навчання базувалася на
досягненнях зарубіжної (західноєвропейської) педагогіки.
Першу ґрунтовну “жіночу” спробу аналізу проблем
української народної школи в межах Австро-Угорської імперії
зробила народна вчителька, дитяча письменниця і громадська
діячка Костянтина Малицька. У наукових і публіцистичних
статтях, педагогічних нарисах, етюдах, казках вона не тільки
розкрила реальне становище школи в умовах негативних
чужодержавних впливів, а й намітила шляхи до його зміни,
безпосередньо впливала на розвиток національної освіти, на
підвищення професійної майстерності та громадської ініціативи
українських учителів Галичини і Буковини.
У виступах перед педагогічною громадськістю Станіслава
(теперішнього Івано-Франківська) в 1900 р. педагог висловила
думку про те, що відродження народу може наступити лише
через відродження кожної окремої людини, відродження якої, у
свою чергу, залежить від виховання. На цій основі К.Малицька
виклала своє розуміння “єдино гідного” ідеалу “новочасного”
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виховання: “повний чоловік, не дробинцевий і покорчений, яким
стає нині під впливом сильної… специялізациї” в економічній і
духовній сферах, людина кришталево чистої душі та “сніжно
білих рук”, великої сили моральної та почуття обов’язку, в якої
відсутній розрив між “голошеною теориєю а практикою” [9,
с. 358–359], котра з “жаром любови в серці, з огнем ідеї в оці” йде
до “нової вікової Порто Санта” під стягом одного моменту:
“Вільна, самостійна Русь-Україна” [9, с. 373].
Формування
визначених
якостей
особистості-ідеалу
К. Малицька покладала на сім’ю та школу. Проте сучасне їй
державне шкільництво, за переконанням громадської діячки,
неспроможне було справитися з цим завданням. Причину цієї
неспроможності К.Малицька вбачала передусім у байдужості
“рускої суспільности до розумного і на національних основах
опертого виховання молодіжи…” [9, с. 371]. Саме вона, на її
думку, виявилася основною причиною утраквізації сотень
українських шкіл. “Яка будучність жде … нацию, – запитувала
педагог, – котрої підвалини збудовані на чужім ґрунті?” Її
відповідь на це питання була однозначною: майбутнє
українського народу, розквіт і доля рідного слова “спочивають і
спочити мусять в руках руского учительства – рускої школи” [6,
с. 25].
Таким чином, як і визначні просвітителі минулого та
сучасні їй українські педагоги, К. Малицька понад 100 років тому
визначила школу з рідною мовою навчання головним чинником
відродження українського народу.
Аналіз стану освіти в краї дав змогу педагогові
констатувати, що офіційна школа в Галичині, починаючи від
елементарної й аж до найвищої, не виконує такого завдання, як у
інших культурних народів: “не підготовлює характерів, не
образує борців за добро і правду, будучих… робітників на поли
підойми людскости і свого народу…” [7, с. 4]. Існуюча система
освіти поставила у принизливе становище й українського
вчителя: він перебуває “немов між молотом і ковадлом”. З одного
боку, його “давить… система”, метою якої є “не зріст шкіл, не
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поправа виховання, не піднесенє умового і матеріального
положення учителів – а … затемнюванє мас сільського
народа…”. З іншого, – він не знаходить підмоги у “народній
роботі» і від “своїх”, які бояться її як небезпечного радикального
елементу [7, с. 5].
Важливим напрямом педагогічного пошуку жінок-учителів з
початку ХХ ст. стало обґрунтування мети і завдань виховання, які
б забезпечували реалізацію в освіті принципів загальнолюдського
та національного.
Школа, стверджувала К. Малицька, – це другий після сім’ї
етап у житті дитини, на якому через особу вчителя й однолітків
(“малий світ, що громадиться в школі”) у дітей формуються
загальнолюдські почуття братерства й любові, що “спараліжують
опісля усякі другі… менш людскі, а більш звірскі інстинкти”, які
відтак можуть проявитися у кривавих війнах і народних
“антагонізмах” [5, с. 94]. Однак уже на початковому етапі своєї
громадсько-педагогічної діяльності К.Малицька усвідомлювала,
що принцип загальнолюдського в діяльності школи несумісний із
космополітизмом, який вона називала “покривкою найнижчого
еґоїзму”. У своєму “ґрунті і формі” виховання має бути
національним. Воно повинно прищепити дітям любов до того
“кутка” землі, де вони живуть і “котрому колись всесь труд свого
житя жертвувати мають” [5, с. 95].
Близькими до окреслених К.Малицькою виховних проблем
української школи є положення доповіді народної вчительки і
дитячої письменниці Марії Домбровської, виголошеної на зборах
філії Руського товариства педагогічного в Кутах (Косівщина) 24
вересня 1906 р. Її текст з’явився друком у трьох номерах
коломийського двотижневика “Прапор” під заголовком
“Національне і патріотичне вихованя молодіжи” [4].
Вважаючи виховання молодого покоління в “дусі правдиво
народнім” підвалиною, яка дасть Україні змогу “піднестися”,
педагог глибоко і всебічно проаналізувала сутність патріотизму
як основи такого виховання, застерегла від впливу на дітей і
молодь лжепатріотів. Під поняттям патріотизм вона розуміла “не
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геройство, не мучеництво”, не славу, а “просто обов’язок кожної
людини зглядом своєї народности”. Хто працює для народу чи
людства лише задля слави, підкреслювала М. Домбровська, той
не народ любить, а “ту славу”. Діти, яких навчено вважати
патріотизм дорогою до почестей, не будуть ніколи “щирими
робітниками на народній ниві” [4, с. 7]. Особливо актуальною і
для нашого сьогодення є теза виступу М.Домбровської про те, що
“великому числу народних діячів наших не вистарчає бути
рядовими – вони конче хочуть бути ґенералами…”, “конче
бажають шуму і гуку і кадил” і вважають, що лише їм вони
мають належати, а коли ці амбіції не вдовольняються, то
усуваються від будь-якої “народної праці”, а то й перекидаються
в “інший табір”, і з народних діячів стають “зрадниками народної
справи” [4, с. 11]. Від такого патріотизму авторка радила
захищати дітей удома й у школі. М. Домбровська засуджувала
практику відчуження такими “патріотами” своїх дітей від
“хлопської” рідномовної школи [4, с. 10].
Відповідно до стрижневої лінії жіночого руху у творчому
доробку жінок-учителів кінця ХІХ – початку ХХ ст. широко
представлені проблеми освіти дівчат. Це обумовлювалося як
палко підтримуваними ідеями освітньої рівноправності жінки,
так і загальнопедагогічними потребами.
Завдяки глибокій обізнаності з практикою роботи першої
української жіночої виділової школи ім. Т. Шевченка у Львові
найбільше уваги з’ясуванню різних аспектів шкільного навчання
та виховання дівчат приділила її багаторічний керівник
К. Малицька. В обширних аналітичних матеріалах “Наші дівчата
в наших школах” (1910) і “Кілька заміток про науку української
мови в дівочих школах виділових” (1912) вона простежила
історію змагання в царині освіти і національного виховання
дівчат-українок на теренах Галичини – практично започаткувала
дослідження цієї проблеми на всіх західноукраїнських землях.
Ґрунтовний педагогічний аналіз роботи закладів початкової
жіночої освіти вищого типу (т. зв. виділових), призначених у
межах Австро-Угорщини переважно для дівчат із міського
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“середнього стану”, здійснила галицька письменниця і педагог
Володимира Вільшанецька (В. Жуковецька-Вільшанецька) у
педагогічному нарисі “Будуча жіноча виділова школа”. Він був
надрукований у 12-ти номерах журналу “Учитель” за 1912 –
1913 рр. поруч зі статтею Я.Зеленкевича (Я. Чепіги) “Вільна
школа. Її ідеї й здійснення їх у практиці” та науковими
розвідками І. Ющишина “Жан Жак Руссо” і “Проект на зміну
державного шкільного закону з дня 14 мая 1869 р.”. І хоч
редакція часопису висловила незгоду з окремими положеннями
нарису, думки, викладені в ньому, позначені новаторським
підходом як до оцінки роботи жіночих виділових шкіл початку
ХХ ст., так і до перспектив їхнього подальшого розвитку. Тим
більше, що вперше в українській педагогіці з конкретними
пропозиціями стосовно докорінного реформування навчальних
закладів цього типу виступила жінка-народна вчителька.
Як і К. Малицька, В. Вільшанецька вважала сучасну їй
державну школу “карною колонією”, місцем тяжкої муки дітей,
бо в ній панувала виснажлива і нудна розумова праця [3, с. 276].
Не була винятком і виділова жіноча школа. Вона невідповідно
організована, обмежена офіційними “приписами”, перевантажена
навчальними предметами і теоретичним матеріалом. Через те не
впливає відповідним чином на підлітків, віддаляє їх від
буденного реального життя: вчить для школи, а життя іде
“традиційним шляхом назадництва, простацтва, глупоти…”.
Засвоєні у такій школі теоретичні відомості непридатні “для
здобуття хліба” [3, с. 21–22].
На цій підставі В.Вільшанецька обґрунтувала доцільність
нової школи, яка б від школи минулого взяла тільки
“дійсно…добре, те, що показалося в практичнім життю
потрібним та хосенним”, пережило “всі часи, всі зміни” [3, с. 22].
Опираючись на ідеї “наукових авторитетів” своєї доби
(Е. Демолена, Г. Кершенштейнера, П. Наторпа, Ф. Ферстера),
вона визначила головні навчально-виховні пріоритети шкіл цього
типу. Нова жіноча виділова школа, за її переконанням, має бути,
по-перше, практичною, тісно пов’язаною з життям і рівночасно
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такою, що вводитиме учениць у самостійне життя, тобто
соціалізуватиме їх (“наука для життя, ось де зміст і ціль кождої
школи”); по-друге, “поступовою”, по-третє, однотипною, почетверте, “рівною” для всіх дітей.
Нова виділова жіноча школа, стверджувала авторка
аналізованої праці, має “культуризувати”, виховувати, а не лише
навчати, оскільки міська дитина оточена негативними впливами
псевдокультури більше, ніж сільська. Тому тодішнє міщанство
загалом стояло морально нижче навіть від “хлопа-анальфабета”,
тобто неграмотного селянина [3, с. 58]. Превалювання
виховуючої функції школи вимагає, за В.Вільшанецькою, крім
учителів-предметників,
ще
й
окремих
вихователів
і
“материнського опікуна” – педагога, вільного від “обов’язку
навчання”, який здійснюватиме нагляд за моральним і фізичним
вихованням дівчат (“чистотою душі й тіла”) [3, с. 83].
У педагогічному нарисі В. Вілшанецької найглибше
розкритими виявилися проблеми та перспективи реформування
змісту і методів навчання у виділових жіночих школах. Авторку
насамперед
не
задовільняло
перевантаження
учениць
“трудними…іноді зовсім безкорисними в щоденнім життю”
дисциплінами, тобто обширні навчальні плани і програми, які не
сприяли дотриманню принципів ґрунтовності та міцності
засвоєння знань.
Найголовнішим шкільним предметом В.Вільшанецька
вважала рідну мову, вивчення якої у виділових навчальних
закладах вимагало “цілковитої реформації” – як в обсязі
матеріалу і змісті підручників, так і в методиці викладання.
Головним завданням опанування особливостей рідної мови
у виділовій школі педагог визначила її практичне вживання
учнями, розуміння, а не механічне зазубрювання правил. Через те
шкільна і домашня “лєктура”, на якій базувалося вивчення мови,
має включати цікаві, “для життя потрібні” літературні зразки
сучасних дітям письменників, а не бути “реєстром імен авторів,
дат і заголовків творів” [3, с. 214]. Лише за такої умови вона буде
впливати і на розвиток інтелекту, і на формування характеру
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дитини, і на “вироблення” правильної літературної (а не
“архаїчної”) мови та “гарного" стилю. Замість вивчення
напам’ять
довгих,
продиктованих
учителем
біографій
письменників (через відсутність підручників із історії
літератури), засвоєння складних описових вступів до них,
переважно
географічного
та
природничого
змісту,
В.Вільшанецька радила ознайомлювати дітей зі змістом самого
твору. Передусім “пізнанє твору”, його характеристика, подана
“через самі учениці”, – наголошувала авторка проекту, а вже
потім – коротка біографія письменника. Адже не історія
літератури, а її “плоди” учать життєвої правди, ознайомлюють з
новими суспільними течіями, ідеалами та змаганнями.
Оригінальними є міркування В. Вільшанецької з приводу
вивчення історії, яке, за її словами “найменше… реальному
життю відповідає”, а тому потребує негайного оновлення [3,
с. 145]. Не відкидаючи вивчення історичного минулого (його
педагог покладала на середню школу), вона стверджувала, що
історія у початковій жіночій школі вищого типу має стати
дійсною вчителькою теперішнього життя, а не “загиблої
старовини”, виховувати не середньовічну і не новочасну, а
сучасну жінку [3, с. 146]. Через те при викладанні історії радила
дотримуватися усталених загальнодидактичних принципів: від
близького, знаного дитині (місця осідку, свого повіту, краю) до
далекого, менш відомого.
Занедбаним українським “хатнім” господарством початку
ХХ ст. пояснюється увага В.Вільшанецької до змісту
запропонованої нею нової навчальної дисципліни – домашнього
жіночого господарства. За задумом педагога, цей предмет мав
суттєво відрізнятися від сучасних їй жіночих ручних робіт. Уже в
І класі учениці виділової школи, на думку В.Вільшанецької,
повинні опанувати “економічну управу” своїм дитячим майном,
навчитися тримати в порядку книжки, зошити, “прибори до
писання, шиття”, одяг і взуття; належним чином розпоряджатися
отримуваними від батьків коштами; вміти правильно планувати
свій час (“наука, праця…, лєктура, забава”). У ІІ класі –
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самостійно утримувати своє помешкання, дбаючи при цьому не
лише про його чистоту, провітрювання, а й “естетику” та
економічну вигоду. Крім того, другокласниці мають опанувати
способи приготування дешевих і поживних страв, “пізнати”
якість продуктів харчування, їхні ціни. У ІІІ класі дівчатапідлітки оволодівають навичками прання, латання, пошиття
верхнього одягу; вчаться розрізняти різні види тканин, а також
одягатися практично, модно, відповідно до сезону і водночас не
на шкоду родинному бюджетові та власному здоров’ю. Програма
курсу домашнього господарства в ІV класі, запропонована
В.Вільшанецькою, передбачала виховання у дівчат-майбутніх
господинь ощадності, була спрямована на формування уміння
складати “домовий” бюджет, розкривала джерела заробітку тощо
[3, с. 315].
Правомірно стверджувати, що “Наука домашнього
господарства” Володимири Вільшанецької – це перша в
національній педагогічній думці програма економічної освіти
дівчини-школярки, елементи якої не втратили своєї значущості і
в наш час, особливо через зростаючу тенденцію до тривалого
“зарібкування” матерів і батьків, полишення малолітніх дітей на
непідготовлених до самостійного життя старших дочок.
Педагогічно вартісними є думки В.Вільшанецької щодо
опанування дівчатами-підлітками гігієни, яку треба викладати
“без наукових термінів, дефініцій”, ясно, зрозуміло, практично й
цікаво. Усвідомлюючи, що жінка-майбутня мати відповідає
“перед людьми і Богом” не лише за щастя, а й за здоров’я
близьких їй людей, вона окреслила програму гігієнічного
навчання і виховання, яка передбачала ознайомлення учениць із
гігієнічними аспектами розумової та фізичної праці, харчування,
одягу; націлювала на вивчення основ фізичного розвитку жінки,
зокрема гігієни “жіночого” життя, профілактики різних
захворювань, впливу алкоголю на “устрій жінки” і здоров’я
потомства, а також “розумний” догляд за хворими (його педагог
вважала “найпотрібнішою” частиною гігієни загалом і гігієни
виховання жінки зокрема) [3, с. 347].
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Одним із ключових у концептуально-організаційних засадах
українського жіночого руху Східної Галичини було питання про
середню загальну освіту жінки. Оскільки його вирішення та
формування когорти жінок-учителів українських гімназій і
учительських семінарій припадає на значно пізніший період, ніж
народних шкіл, то, природно, обмеженою на межі ХІХ – ХХ ст. є
їхня участь в обговоренні проблем середньошкільних інституцій.
Мету, завдання, частково – і зміст гімназійного навчання
дівчат розкриває стаття вчительки першої в Західній Україні
рідномовної жіночої гімназії Сестер василіянок у Львові Олени
Бережницької “Ґімназія яко середник висшого образованя жінок”
[2].
Спонукаючи дівчат-українок до здобуття середньої освіти,
О. Бережницька детально проаналізувала “користь” кожного з
гімназійних предметів. Грецька й латинська мови, поруч із
математикою, є, на її думку, найлегшим способом вишколення
учнів у “льоґічнім думаню”, своєрідною гімнастикою розуму;
рідна мова і релігія формують перші поняття людини, служать до
“виробленя” її характеру; німецька мова виступає засобом
міжнародного порозуміння; всесвітня історія формує критичний
погляд на історичні події; географія ознайомлює із “сучасними
відносинами економічними та політичними”; природничі науки
(історія природи, фізика, хімія), побіч формулювання загальних
законів природи, учать самостійно досліджувати причини та
наслідки різних явищ і процесів; пропедевтика філософії пояснює
прояви людського духу, сутність духовного життя, яке є
“осередком всіх наших чинностей” [2, с. 6–7].
Визначальною метою опанування українською жінкою
освіти в рідномовній приватній гімназії авторка визначила не
лише фахову освіту як підставу зрівняння у правах із чоловіком
та її економічного усамостійнення, а й прагнення цієї інституції
“вчинити” молоденьких дівчат свідомими “просьвіченими
горожанками нашої суспільности, піонєрками ідеї рівности, котра
єсть запорукою лучшої будучности” [2, с. 9].
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Таким чином, освітній задум статті О. Бережницької, як і
більшості її сучасниць, базувався і на загальнопедагогічних
мотивах, і на “жіночих” проблемах у царині освіти, що вказувало
на тісне переплетення цих двох начал у творчості та в практичній
діяльності жінок-українок кінця ХІХ – передвоєнного періоду
ХХ ст.
Думки,
оприлюднені
чільними
представницями
українського жіночого поступу Східної Галичини-членами
Українського педагогічного товариства наприкінці ХІХ – на
початку ХХ ст., стали важливим підґрунтям для подальшого
науково-теоретичного пошуку та практичної діяльності всього
західноукраїнського організованого жіноцтва в царині розвитку
школи і педагогічної думки, а окремі з них співзвучні з
національними освітніми викликами початку ХХ ст.
__________________
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ПЕРШІ ГОСПОДАРСЬКО-ЕКОНОМІЧНІ ЧАСОПИСИ В
ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ (ДРУГА ПОЛОВИНА
ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)*
ГАЛИНА БІЛАВИЧ, БОРИС САВЧУК
Періодична преса
стала універсальним
чинником
поширення господарсько-кооперативних знань з-поміж різних
верств населення наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. З’ясування
порушеної у статті проблеми зумовлює необхідність здійснення
стислого змістовно-типологічного аналізу часописів відповідного
спрямування. У хронологічному відношенні в їхньому розвитку
виокремлюємо два головні періоди. Перший – остання третина
XIX – 1914 р., коли з’являються перші господарські журнали, які
шукають власне “обличчя“ і місце у вирі суспільної періодики.
Другий період охоплює 1920-1930-ті роки, коли за нових
суспільних умов відбувається їх модернізація і вони підносяться
на якісно новий рівень.
За тематично-змістовими характеристиками періодичну
пресу поділяємо на такі групи: 1) загальні суспільні (громадські,
громадсько-політичні, культурно-освітні тощо) видання, де
економічна тематика, зокрема й просвітнього характеру, посідала
більше чи менше місце, порівняно з іншими пріоритетними чи
рівноправними змістовими складниками газет і журналів;
2) спеціалізовані господарсько-просвітницькі видання, які
відігравали головну роль у поширені знань з різних галузей
господарства; 3) кооперативні (господарсько-кооперативні)
часописи, розраховані на різну читацьку аудиторію. Дві останні
групи носили переважно науково-популярний характер та
розраховувалися на широку читацьку аудиторію, однак поряд з
ними існували і суто фахові та науково-аналітичні журнали, що
призначалися для вужчого кола професіоналів і вчених.
© Білавич Галина, Савчук Борис, 2014
*Подано в авторській редакції
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Отже, уже в другій половині ХІХ ст. з’являються перші
україномовні часописи, які порушують проблеми господарськоекономічного життя селян. Так, із 1 січня 1880 р. у Львові
починає виходити щоденник “ДЂло“, на півроку раніше у
Станіславі побачив світ господарсько-промисловий часопис
“Господарь и Промышленник“, а з 1886 р. у Львові тричі на
місяць виходить сільськогосподарський “Провідник Рільничих
Кружків“; 1888 р. у Рогозні, що на Буковині, засновується також
господарський часопис “Добри Поради“, а впродовж 1902-1903
рр. у Чернівцях з’являється орган Революційної Української
партії “Гасло“, в 1903 р. – популярний орган тієї ж партії для
народу “Селяни“, ін. [5, с. 43]. Дослідник української періодики
Симон Наріжний із цього приводу слушно зазначав: “Українська
преса Наддністрянщини в 1877 - 1904 рр. дуже зросла й
поширилася територіально. В усіх головних центрах Західної
України (Львів, Чернівці й Ужгород) і деяких провінціальних
осередках появилося по кілька нових органів. Загалом же
українська преса Наддністрянщини в цей час помітно
вдосконалилася, придбала собі читачів і значно окріпла“ [5, с.44].
Згідно з нашими підрахунками, здійсненими на основі
різних бібліографічних видань [10], можемо стверджувати, що
наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на західноукраїнських
землях виходило близько 80 спеціалізованих господарських
часописів, що становило майже 8-10 % від загальної кількості
періодичних видань. Зауважмо, що цей показник не є
абсолютним (а умовним), позаяк, по-перше, він ураховує і
додатки до різнопрофільних часописів, які часто мали статус
окремих видань або ж з’являлися принагідно і поширювалися
разом з ними безкоштовно тощо. По-друге, чимало часописів
з’являлося лише в одному числі, окремі з них фіксуються лише в
бібліографічних виданнях, які своєю чергою не фіксують чимало
часописів. Абсолютна більшість з них виходила в Галичині,
зокрема у Львові, а решта – на Волині, Буковини, Закарпатті, де
видавничий процес був нестабільним, менш динамічним, що
особливо стосується Холмщини, Підляшшя, Полісся.
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Перші
часописи
господарсько-економічного
змісту
побачили світ у Галичині в другій половині ХIХ ст. Їхня
численність (близько десяти) та нетривалий час існування
засвідчують, що український провід краю розумів їхню
значущість як вагомого чинника піднесення господарської
культури й добробуту українців краю, але, не маючи належних
досвіду і засобів, наполегливо шукав прийнятні форми і шляхи
розвитку періодики відповідного спрямування. Системну
цілеспрямовану діяльність у цьому напрямі започаткували
москвофіли, які в протистоянні з народовцями намагалися таким
чином зміцнити свої впливи з-поміж селянства.
“Першою ластівкою“ господарської періодики (що також
стверджує і А. Животко [4, с. 196] можна вважати часопис
“Господарь“, що з підзаголовком “Письмо практично-науковоє
по части господарства рольного, огородництва, садовництва,
росплоду худобы и промыслу“ виходив у Львові в 1869-1970 рр.
Важливо підкреслити, що вже тоді його видавці глибоко розуміли
значення господарсько-економічної освіти для селянства та
вагому роль преси в її піднесенні: “…колы завданьом Учытеля
єсть народ образовати и наводити до добра и до чесноты, то
единым к тому способом послужит ему наука гоподарска, бо єсть
премет, которому народ найбольше й найлегше виразуміє [6]“.
Актуальною впродовж першої половини ХХ ст. залишалася
і визначена часописом програма: “управа всякого зерна і паших
трав“, “росплод, годоване худоби“, “садовніцтво, огородніцтво,
цвітнік“, “управа тютюну, хмелю і других фабрічних рослин“,
“домоводство“, “всячина господарська... промисел“, “діянія
товарист и всполок господарских“. Щоб стимулювати передплату
“Господаря“ редакція обіцяла видавати насіння, однак він так і
не знайшов широкого зацікавлення серед селянства, тож його
тираж так не перевищував 300 примірників, яке попри всі
зусилля мало лише 500 передплатників [3].
Така ж доля спіткала і друге москвофільське видання –
“Господарь и промышленникъ“ – “Орган Общества ГосподарскоПромыслового“ (Станіславів, 1879-1882; Львів, 1883-1887). Він
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засвідчив, що розвиток господарської періодики рухався в цілком
правильному напрямі. Від самих початків його редакція заявила:
поступ нашого народу “рольничого“ не можливий без ознайомлення з поступом сільського господарства у світі, а заповнити
прогалину у таких знаннях може лише “Газета господарска“ [7].
На четвертому році видання подачу матеріалів з актуальних
проблем господарської життєдіяльності стали систематизовувати
за розділами: “Поле“, “Машини господарски“, “Домашній скот“,
“Огород“, “Промисл“, “Ворогі господарства“ та ін. Однією з
причин низької популярності москвофільської преси було те, що
її видавали переважно малозрозумілим для простого народу
штучним “язичієм“, іноді народною української мовою.
Із цієї ж причини та внаслідок поглиблення загальної кризи
москвофільства нетривалими виявилися й інші спроби його
представників налагодити економічне просвітництво народу,
хоча, повторюємо, самі декларовані ідеї були продуктивними.
Зокрема, ідеться про “экономічную газету“ “Голос труда“ (Львів,
1909-1910) та “органъ краевого господарского “Общества
“Рольничий Союзъ“ “Земледелецъ“ Львив (1912), які виступили
під гаслами “самоорганізації на економічному полі“ та “наукової
організації сільськогосподарської праці і домогосподарства“,
однак з’явилися лише у кількох числах та ін.
На Буковині такі функції виконував згаданий вище часопис
“Добрі ради“ (Чернівці, 1889–1914), який уміщував статті на
“загальні“ та “господарські“ теми.
Попри значну кількість періодичних видань, що тією чи
іншою мірою долучилися до поширення господарськоекономічного просвітництва, ключову роль у розв’язанні цього
завдання відіграло близько десяти часописів, змістовні
характеристики яких увиразнюють, власне, й окреслюють його
змістовно-тематичний формат. До них відносимо “Газету
господарську“, що з підзаголовком “Часопись для рільництва,
промислу домого і торгівлі“ виходила в 1901-1902 рр. у Львові. В
її вступній редакційній статті (які, до речі, чи не найкраще
увиразнюють програмні засади і спрямованість часописів)
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умотивовувалися потреба, місіонерське покликання та
спрямованість такого роду часописів: “одною з найважливіших
причин убожества та нужди наших селян єсть темнота і брак
відомостей, які їм до ведення господарства в теперішніх часах
конче суть потрібні... поставлено завдання видавати газету... в
котрій будемо писати про всьо, що нині господар знати і уміти
повинен, если хоче зі свого ґаздівства мати дохід і охоронити ся
від упадку та нужди“. Шлях до його розв’язання вбачався в тому,
щоб висвітлювати “справи господарсько і суспільно-економічні,
маючи на увазі потреби нашого народу і вимоги рільництва в
краю, способи розумного урядження ґаздівства відповідно до
натури землі, клімату і відносин економічних; хиби в упрі землі,
вказуючи практичні і дешеві способи, якими хиби ті можна
усунути; управу рослин господарських; машини і знаряддя
господарські... способи ведення садівництва, огородництва,
пасічництва, рибацтва, молочарства, кас щадничо-позичкових,
крамниць з сипів збіжжя (шпихлірів)“ [8].
Прикметно, що при визначенні тематики та характеру
подачі матеріалу редактор і видавець “Газети господарської“
А. Король спирався на власний багаторічний досвід такої роботи,
позаяк він “вже від кількох літ їздив по краю та всякі справи
господарські і економічні поучував, і тисячі людий мали нагоду...
оголошеної ним науки о господарські слухати“ [9]. Таким чином
друковані на шпальтах часопису публікації аналітичнопросвітнього та практично-господарського характеру незабаром
були згруповані в рубрики “Годівля“, “Ради і вказівки“, “Питаня
та відповіді“, “Новинки економічні“, “Інформациї торговельні“,
які й відображали його пріоритетні завдання.
Для розширення сфери популяризації господарської
культури загалом та поглиблення знань з її окремих галузей
створювалися додатки різного формату до часописів
економічного та громадсько-політичного спрямування. Вдалим і
повчальним став перший такий досвід у вигляді “Листка
господарского“ як “прилога“ до “Господаря и Промышленника“
(1883), що вміщував “господарський календар“ з порадами, “як,
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коли і що робити“ (“Яка робота тепер на часі“, “Роботи на часі“).
Він являв собою повчальні публікації-рекомендації, пристосовані
до пори року, погодних умов тощо [7].
Господарські додатки виконували різні завдання та істотно
відрізнялися за видавничим віком та іншими характеристиками.
Чимало з них з’являлися в одному числі великими накладами
задля розв’язання специфічних завдань, як, до прикладу,
“Додаток економічно-господарський і правничий “Народного
слова“, що містив поради з раціонального ведення домашнього
господарства і правничого характеру; “Экономичный листокъ“
(Львів, 1907), що доводив значення економічних знань для
селянства.
При місячнику “Сільський світ“ за різного часу існували
додатки “Українське пасічництво“, “Українське молочарство“,
“Супряга“, що фактично виступали як самостійні часописи.
Зокрема, “Супряга“, утверджуючи провідне гасло української
кооперації “всі за одного, один за всіх“, давав практичні поради
щодо заснування та функціонування кооперативних підприємств
та поглиблення їхньої співпраці із селянськими господарствами.
На окреме відзначення заслуговує популярний додаток до
часопису “Економіст“ під назвою “Самопоміч“, який у 1909-1914
рр. перетворився на трибуну пропаганди значення кооперативної,
шкільної, фахової освіти для піднесення добробуту народу та
необхідності посилення ролі “Просвіти“ й інших громадських
організацій у її розвитку [1; 2 та ін.].
Важливим каналом поширення господарської культури
стали громадські, культурно-освітні та навіть окремі суспільнополітичні й партійні часописи. Вже в першій українській газеті
“Зорі Галицкій“ (1848) зі зміною програми із суто політичної на
культурно-освітню з 1853 р. з’являються рубрики “Замечанія
промысельные і господарскія“, “Известия господарскія“, а також
давалися поради та різного роду інформація відповідного
спрямування.
Рубрики чи тематичні сторінки “Господарство і торгівля“
“Економічний вісник“ існували в першому і найвизначнішому
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українському щоденнику “Діло“ (1880-1939). Інший відомий
денник “Новий час“ (1923–1939) проводив цілеспрямовану лінію
на формування з-поміж українства “господарського патріотизму“.
Часописи постійно інформували про фінансово-економічне
становище в окремих частинах українських етнічних земель та
пропагували шляхи і форми досягнення соціальної стабільності і
підвищення добробуту різних верств населення. Поряд з різними
суспільними питаннями центральне місце на їхніх сторінках
посідала господарська проблематика, що охоплювала широкий
тематичний спектр проблем, починаючи від загальноекономічних
та завершуючи конкретними практичними порадами з ведення
різних галузей домашнього господарства.
У розвитку преси як чинника піднесення господарської
культури українців простежується одна цікава тенденція. В
останній третині XIX ст. така діяльність розгорталася в ракурсі
ідеології народництва, так що більшість часописів, незважаючи
на свою основоположну завдання, намагалися працювати “для
піднесення освіти і добробуту народу“, тому на своїх сторінках
містили практичні поради, які б наближали до їхнього розв’язання. Такий красномовний приклад дають часопис “присвячений
школам і сельському народові“ “Домъ и Школа“ (1863–1864), що
призначався для народного учительства та при цьому вів
постійну рубрику “Господарство“, де крім загальних питань
розвитку сільського господарства, головне місце займали поради
господарям з рільництва, садівництва, бджільництва, городництва тощо. Авторитетний політично-літературний часопис “Письмо
до Громади“ (Львів, 1865–1868), покликаний скріплювати
“зв’язок між духовенством і народом“, був розрахований
передусім на сільського читача. Виходячи з цього в його змісті
переважали статті про соціальні відносини на селі (пропінація,
лихварство, заснування громадських та позичкових кас тощо) та
поради з раціонального ведення господарства: сівба і збирання
збіжжя; удобрення ґрунтів, плекання свійських тварин, бджілництво тощо. Згодом вони стали переважати на його сторінках.
Згідно з нашими підрахунками, зі 1130 часописів, що вихо-
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дили у Львові в 1848-1900 рр., близько 10% можна трактувати
як “господарські“. Надалі їхня кількість у загальній масі
періодики зменшилася, однак зростали значущість і впливовість
серед читацького загалу, більшість якого становило селянство.
Таким чином, періодична преса відіграла провідну роль у
поширенні
економіко-правових
знань
та
формуванні
господарсько-економічної культури українців та правового
цивілізованого світобачення економічних процесів, що
відбувалися в суспільстві.
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РІДНА МОВА ЯК ЧИННИК ФОРМУВАННЯ
НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В
ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ УКРАЇНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ
ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ*
МИРОСЛАВА ТКАЧУК
Проблема становлення єдиної національної ідентичності
громадян є однією з визначальних для українського суспільства,
зокрема для подальшого формування його як повноцінної нації.
На кожному з етапів націогенезу провідну роль відіграють
мовні питання, які є своєрідним стрижнем національнодержавного будівництва. Мовна єдність є не просто неодмінною
рисою існування етнонаціонального утворення, – мова є першою
і єдиною умовою, і ознакою, і причиною буття цього утворення,
пріоритет якої перед такими індикаторами єдності, як
економічний, політичний і навіть територіальний, є безумовним.
О. Потебня писав: “Єдина прикмета, за якою ми впізнаємо народ,
і разом з тим єдиною, незамінною нічим умовою існування
народу є єдність мови”[4, c. 222].
Педагогічна думка другої половини ХІХ – початку ХХ
століття включає широкий спектр науково-обґрунтованих
проблем національного виховання і містить суттєві положення,
які наповнюють національним спрямуванням цілі, зміст і основні
напрями
модернізації
вітчизняної
системи
виховання
(М. Драгоманов, П. Житецький, Ол. Кониський, В. Науменко,
О. Русов, Б. Грінченко, В. Антонович, І. Франко, Смаль–
Стоцький, А. Волошин, М. Грушевський, С. Русова, Я. Чепіга,
С. Черкасенко, І. Огієнко, В. Дурдуківський).
Історіографічний аналіз засвідчив, що окреслена проблема
певною мірою порушувалася у контексті висвітлення громадськопедагогічного руху за національну освіту в Україні у другій
половині ХІХ–початку ХХ століття (Л. Березівська, С. Гонча© Ткачук Мирослава, 2014
*Подано в авторській редакції
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ренко, І. Зайченко, О. Коновець, Н. Копиленко, В. Кравець,
В. Лозова, О. Любар, Н. Побірченко, О. Савченко, О. Сухомлинська, Г. Троцко, С. Філоненко, М. Ярмаченко та ін.).
У пропонованій статті ми ставимо своїм завданням
виокремити з теоретичної спадщини представників педагогічної
думки другої половини ХІХ – початку ХХ століття ідеї
використання рідної мови як одного з головних засобів
національного виховання дитини, формування її національної
ідентичності.
Мова – найвища духовна цінність народу, сила нації. “Є
цінності тимчасові й вічні, смертні і безсмертні, є ті, що пов’язані
лише з побутом, працею, біологічними потребами, свідомістю, а є
ті, що становлять саму основу буття, розвитку й розквіту,
з’єднують віки і покоління, минуле з сучасним і майбутнім. Це –
Народ і Слово. Бо без Народу не може виявити своєї сутності
навіть найгеніальніша, найсамобутніша людина – найвища
цінність планети; а без втілення в Слові не може виявити своєї
сутності Народ – основа і найвища міра духовного розвитку
людства” [2, c. 3].
Ще з часів великокняжої Київської держави Слово як
звертання чи як послання вживалося в особливо важливих
випадках та у зв’язку з особливо важливими подіями: “Слово
про закон і благодать”, “Слово о полку Ігоревім”, “Слово про
погибель Руської Землі”, “До мертвих, і живих, і ненароджених
земляків…” Т. Шевченка… (П. Кононенко).
Часто ж слово позначає цілу історичну епоху чи подію
даного народу, його питомі культурні, побутові, звичаєві чи інші
ознаки. Дійсно, в мові кожного народу відображені властиві лише
йому особливості культурно-історичної долі, світобачення,
світовідчуття, світосприйняття і – світотворення. “Народність –
не лише історичне, територіальне, культурологічне, а й духовнопсихологічне поняття, і не лише фізичний стан (буття), а й стан
душі (свідомості, погляду на світ, критерії добра і зла, красивого і
потворного) індивіда, нації, культури” [2, c. 221].
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Наукою визначено існування тісного взаємозв’язку між
розвитком мови та нації (етносу). З одного боку, культура нації
актуалізується у мові, а з іншого – сама мова формує націю, є
умовою її існування. Мова, випливаючи з глибин людської
природи, стає літературною мовою, яка є найвищим атрибутом
розвитку нації, вбирає в себе всі писемні, літературні традиції
національного розвитку і кращі надбання природно-поетичної
творчості. І. Франко підкреслював, що літературна мова “завжди
була репрезентанткою національної єдності ... вона єднає
українців з усіх територій, сприяє усвідомленню ними спільної
історії й культури” [7, c. 87].
В Україні, позбавленій упродовж сотень років державності,
збереження національної ідентичності досягалося тільки
засобами культури, мистецтва, передовсім словесного.
Українська література, слово, мова були чи не єдиним
етноохоронним чинником на сторожі “рабів німих” – народу,
позбавленого голосу в історії .
Широкий
спектр
науково-обґрунтованих
проблем
національного виховання, розбудови національної школи
включає педагогічна думка другої половини ХІХ – початку ХХ
століття. У цей час на хвилі піднесення національно-визвольного
руху визначальними рисами національної свідомості української
інтелігенції стають усвідомлення нею етнічної й національної
окремості від інших націй, відчуття себе як частини окремого за
національними формами соціуму, і як наслідок, прагнення до
культивування рідної мови, яка
забезпечує єдність,
функціонування і розвиток національного організму у
просторовому та часовому вимірах.
Письменники, педагоги-просвітники
пошевченківської
доби, діячі київської “Громади”, перейнявши ідеали КирилоМефодіївського братства, розгорнули активну роботу на ниві
збереження самобутніх вартостей духовності народу – історії,
мови, народної культури, а також почали науково обґрунтовувати
проблему етнічної ідентичності та форми її проявів,
наголошуючи, що засвоюючи філософію й естетику рідної мови,
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молоде покоління прилучається до свого історичного коріння,
культурних надбань народу та досвіду, набутого попередніми
поколіннями.
На противагу офіційній лінгвістичній науці, яка
заперечувала не тільки самодостатність української мови, а
навіть саме її існування, вважаючи її лише “наречием” російської,
М. Костомаров, М. Драгоманов, О. Кониський, О. Потебня
відстоювали її права на державному рівні, розуміючи, що
визнання культурної легітимності української мови має виключне
значення для активізації культурно-освітнього життя України, і
доводили, що
необхідною
і найважливішою умовою
ефективності навчання українських дітей є навчання їх рідною
мовою; що українська мова – це не наріччя, а самобутня і
своєрідна мова, витоки якої сягають у сиву давнину, і яка вже
заявила про себе творами видатних поетів та письменників
(І. Котляревського, Марка Вовчка, Т. Шевченка та ін.).
Універсальною формою втілення народної душі є мова, –
тому утвердження народно-національного буття та свідомості
найперше необхідно починати з мови. Причина, вважав
О. Потебня, зрозуміла: “Слово народ, – зауважує О. Потебня у
статті “Про націоналізм”, – перейшло від абстрактного значення
народження і, можливо, одиничного значення (народжене,
людина) до збірних значень мас людей, простолюду і нації. Що
таке народ, у цьому останньому і найширшому значенні,
слов’янська мова відповідає нам зіставленням синонімів народ –
мова, і ця відповідь досі є правильною” [4, c. 221]. Людей роблять
народом не похідні фактори: “не тільки краща, але й точна, єдина
прикмета, за якою ми пізнаємо народ, і водночас єдина, незамінна
нічим і неодмінна умова існування народу є єдність мови” [4,
c. 222].
Українці – частина вселюдства, отже і вони, і вселюдство
зацікавлені в розвитку органічної (від природи) кожному з них
індивідуальності. Бо знищення одного спричинить загибель
іншого. І тому, “коли мова школи відмінна від мови сім’ї, то слід
чекати, що школа й домашнє життя не будуть в гармонії”, а
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боротимуться одне з одним. І аналогічно, до внутрішньої і
всеохоплюючої дисгармонії веде й асиміляція чи злиття народів,
оскільки, як зазначав один з вчителів О. Потебні знаменитий
Гумбольдт, – “народність, яка поглинається іншою, вносить у цю
останню начала розпаду”.
Мова, на думку вченого є знаряддям національної
свідомості. Спроби її інтернаціоналізації часто обертаються
тотальною дегенерацією, особливо тоді, коли пануюча нація
прагне принизити, а тим більше ліквідувати мову поневоленої
нації. Нація, яка втратила свою мову, говорить він, не спроможна
відстояти свою незалежність, вона перетворюється просто на
населення. О. Потебня робить висновок, що денаціоналізація несе
з собою погане виховання, моральну хворобу: “Взагалі
денаціоналізація зводиться до поганого виховання, до моральної
хвороби; до неповного користування наявними засобами
сприйняття, засвоєння, впливу, до ослаблення енергії мислі; до
мерзоти запустіння на місці витіснених, але нічим не замінених
форм свідомості; до ослаблення зв’язку підростаючих поколінь із
дорослими, що замінюється лише слабким зв’язком із чужими; до
дезорганізації суспільства, аморальності, підлоти” [3, c. 229].
Денаціоналізація суттєво послаблює і розбалансовує цілісну
систему ціннісних орієнтирів, стимулів та мотивів діяльності,
потреб та інтересів, емоцій та почуттів, прагнень та інших
психологічних механізмів розвитку людини, органічно
пов’язаних з її національністю. Денаціоналізована людина
втрачає зовсім або послаблює одну з базових рушійних сил
розвитку особистості – національну свідомість і гідність, а також
пов’язаний з ними патріотизм. Втрачаючи національну гідність,
така людина позбавляє основи гідність особисту, дестабілізуючи
її, роблячи більш вразливою до негативу. Тому в
денаціоналізованої людини часто, з одного боку, відсутні
моральні дороговкази, а з іншого – моральні табу.
Носієм енергії єдності народу постає мова, вважав
О. Потебня. З цієї причини, коли хочуть позбавити народ
відчуття
суверенності
та
самодостатності,
починають

РІДНА МОВА…

317

витравлювати його відчуття єдності з мовою. Часом – прямими
наступами, заборонами. Але нерідко й підступними способами, в
тому числі – “науково-мистецькими”.
Одним із дієвих засобів національного виховання вважав
рідну мову і О. Кониський, стверджуючи, що материнська мова
нерозривно пов’язана із свідомістю народності, це мова
внутрішніх думок і спроба замінити її чужою зредукує знищення
індивідуальності особистості. Насильницька русифікація, за
переконанням О. Кониського, завдасть Україні непоправної
моральної, релігійної, економічної і політичної шкоди й доведе її
до ще більшої духовної темноти й економічної руїни.
Русифікувати Україну – це значить примусово забрати
найсвятіші, прадавні її цінності, знищити своє, віковічне, надбане
пращурами. Народ, який втратив свої етнографічні, релігійні,
мовленнєві традиції, звичаї, відмінності, не може повноцінно
жити, розвиватися, навчати і виховувати дітей. Автор
стверджував, що діти, яких змушують навчатися чужою мовою,
втрачають інтерес до світопізнання, перетворюються у
“здеморалізованих, темних автоматів” [1, c. 236].
Боротьбу за українську мову і національний зміст навчання
та виховання у школі С. Русова вважала одним з найважливіших
завдань, що стоять перед педагогічними діячами: “Нація
народжується коло дитячої колиски, лише на рідному грунті,
серед рідного слова, пісні здатна вирости національно свідома
дитина”. Рідна мова є найголовнішим засобом національного
виховання і розглядається у педагогічній концепції С. Русової як
провідний засіб впливу на формування свідомості особистості:
“мова народу – це він сам, у мові весь його спосіб мислення, його
манера відчувати, в ньому думка народу та його душа” [6, c. 44].
Мова навчання дітей “повинна бути справді рідною учням, а за
таку мову треба вважати тільки ту, якою учні говорять в своїй
родині, в своєму селі. В Україні рідна мова – українська; нею й
потрібно вести активні творчі сили учнів” [5, c. 7].
Я. Чепіга, розглядаючи рідну мову як “народний скарб”,
“працю народного духу”, зазначав, що мова є основою
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культурного й духовного спілкування людей, поєднанням дитини
з психофізичним життям нації, вона нероздільно пов’язана з
духовним розвитком народу. Він писав: “Одберіть у дитини рідну
мову і ви зробите її духовною калікою, духовно глухою і сліпою”
[8, c. 124].
Для збереження своєї ідентичності наша країна повинна
мати і плекати свою систему національного виховання, яка
покликана передати молодому поколінню усе багатство
генетичного коду народу, його мову, національний характер,
своєрідність способу світобачення, національний спосіб
мислення – й на цій основі сформувати суспільно значущі
особистісні риси громадянина України.
У період державотворення, національного відродження
України боротьба за піднесення культури мови, знання рідної
мови стають одним із визначальних чинників утвердження
української національної ідеї. Державна мова формує
національну свідомість, відіграє вирішальну роль у становленні
національної ідентичності. Виняткове значення мови зумовлене
глибинним зв'язком з процесом мислення. Оскільки у мові
акумульовані інтелектуальний досвід і духовний розвиток, її
втрата веде до втрати національної ідентичності і загибелі етносу
як цілісного організму: “Нації вмирають не від інфаркту.
Спочатку їм відбирає мову” (Л. Костенко).
В умовах сьогодення етнічне відродження має стати
основним
чинником
на
противагу
часто
руйнівним
глобалізаційним процесам. Саме тому найбільш важливим
фактором в умовах становлення ринкової економіки України
повинно стали залучення ринкових механізмів до відродження й
популяризації української мови. Українська мова має стати
необхідною умовою кар'єрного росту і досягнення популярності,
а також підвищення рівня культури, адже престижність мови
часто залежить від культури, яку вона обслуговує. І, нарешті,
українська мова може стати чинником для об’єднання усього
українського суспільства. В іншому випадку українська держава
залишиться генератором етнічних конфліктів на мовному ґрунті.
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Механізмом, котрий може змінити подібні настрої в
суспільстві, є державна політика, спрямована на самоусвідомлення громадянами України національної ідентичності. Насамперед – це політика в галузі культури та освіти. Мова ж, у свою
чергу, має стати і предметом, і засобом досягнення цієї мети.
Саме створення передумов до “націоналізації” усіх українських
громадян незалежно від етносу, до якого вони належать,
об’єднання їх навколо національної самоідентифікації стане
передумовою для домінування української мови в суспільстві і
відкине деструктивні процеси, пов'язані з мовними протиріччями.
________________
1. Кониський О. (Одовець Кость). Освіта на Західно-південній
Україні / О. Кониський // Зоря. – 1887. – Липень. – Рочн. VIII. –
С. 234–236; Серпень. – Рочн. VIII. – С. 259–262.
2. Кононенко П. П. Українська література: проблеми розвитку :
навч. посібник / П. П. Кононенко. – К. : Либідь, 1994. – 336 с.
3. Потебня А.А. Рецензия на сборник “Народные песни Галицкой
и Угорской Руси, собранные Я. Ф. Головацким” // Эстетика и
поэтика / А. А. Потебня. – М. : Искусство, 1976. – С. 226–252.
4. Потебня А. А. Про национализм // Мысль и язык / А. А.
Потебня. – Х., 1913. – С. 221-222.
5. Русова С. Нова школа // Вибрані педагогічні твори : в 2 кн. /
С. Русова; за ред. Є. І. Коваленко. – К. : Либідь, 1997. – Кн. 2.
– С. 5–15.
6. Русова С. Хроніка національної школи // Вибрані педагогічні
твори : в 2 кн. / С. Русова ; за ред. Є. І. Коваленко. – К. :
Либідь, 1997. – Кн. 1. – С. 44–48.
7. Франко І. Я. Зібрання творів : в 50 т. / І. Я. Франко ; за ред. В.
Ю. Євдокимова. – К., 1986. – Т. 45. Філософські праці. – 575с.
8. Чепіга Я. Національність і національна школа // Проблеми
виховання й навчання у світлі науки й практики : зб.
психопедагогічних статей / Я. Чепіга. – К. : Друкарня Першої
Київської Артілі Друкарської справи, 1913. – Кн. 1. – С. 118–
130.

ЗМІСТ
Розділ 1. Актуальні проблеми сучасної української
освіти і шляхи їх розв’язання
Сікорський Петро. До проблеми національного виховання
учнів ........................................................................................ 7
Сікорський Петро. Якість середньої освіти крізь призму
навчальних планів (старша школа) .................................... 23
Васянович Григорій. Самобутня українська мова – духовна
основа буття нації ............................................................... 36
Максимович Богдан. Формування сучасного християнського
світогляду – єдиний шлях до щасливого
майбутнього України........................................................... 61
Прокоп Інна. Педагогічна наука про сутність виховних цілей
навчання ................................................................................ 67
Чорней Ірина. Готовність до інноваційної виховної діяльності
як важлива якість педагога ................................................. 75
Бигар Ганна, Ончуленко Аліна. Педагогічні умови організації
виховної роботи в учнівському колективі......................... 85
Шевчук Кристина. Аналіз закономірностей формування
готовності майбутніх учителів до інноваційної
професійної діяльності ........................................................ 93
Піц Ірина. Використання програмних педагогічних засобів на
уроках української мови та літературного читання ....... 101
Нікула Наталя. Характеристика компонентів методичної
культури вчителя початкових класів ............................... 110
Куб’як Наталія. Соціальна реабілітація дітей з особливими
потребами засобами арт-терапії ...................................... 119

4

Дідух Ірина. Підготовка до “проб” і фахових “умілостей” –
основа самовиховання пластунів ..................................... 128
Чопик Юрій. Творча спадщина Марії Монтессорі в сучасних
вітчизняних педагогічних дослідженнях......................... 135
Сливка Лариса. Роль дитячих і молодіжних організацій у
формуванні здорового способу життя дітей і молоді:
історичний вектор .............................................................. 144
Клонцак Ореста. Організація взаємозв’язку навчальної і
громадської діяльності студентів у системі вищої
освіти США ........................................................................ 152
Розділ 2. Українське педагогічне товариство “Рідна школа” в
Галичині: історичні надбання і можливості творчого
використання досвіду в умовах сьогодення
Камінецький Ярослав. Сучасний стан і перспективи
розвитку професійно-технічної освіти України та
історичний досвід товариства “Рідна школа” в
підготовці робітничих кадрів ........................................... 162
Субтельна Галина. З історії розвитку професійного
порадництва в Галичині у 30-х роках ХХ ст.: досвід
минулого та проблеми сучасності.................................... 178
Проців Микола. Українська приватна гімназія ім. Маркіяна
Шашкевича в Долині: історія створення, діяльність,
постаті ................................................................................. 193
Коковін Олександр. Українське педагогічне товариство “Рідна
школа” на Бережанщині: екскурс в минуле та
відродження історичної пам’яті ....................................... 216
Олесневич Оксана. Письмовий переказ тексту “Рідна школа” у
Бережанах” (методичка розробка до уроків
розвитку мовлення, ІУ клас) ............................................ 253

5

Савчук Василь. Ода “Рідній школі” (110-ій річниці з часу
заснування в Бережанах філії Українського
педагогічного товариства присвячується)....................... 259
Салига Наталія. Діяльність товариства “Рідна школа“ в
Станиславові за міжвоєнного періоду: особливості
завдань та функціонування ............................................... 261
Проц Марта. Громадська і педагогічна діяльність Ольги
Бачинської (до 140-річчя з дня народження) .................. 269
Герцюк Дмитро. Розвиток ідеї національної школи в
учительському русі Галичини (друга половина ХІХ –
початок ХХ ст. ................................................................... 279
Нагачевська Зіновія. Проблеми української школи кінця ХІХ –
початку ХХ ст. у творчій спадщині жінок-учителів
Східної Галичини ............................................................... 292
Білавич Галина, Савчук Борис. Перші господарсько-економічні
часописи в Західній Україні (друга половина ХІХ –
початок ХХ ст.) .................................................................. 304
Ткачук Мирослава. Рідна мова як чинник формування
національної ідентичності особистості в педагогічній
думці України другої половини ХІХ – початку ХХ
століття ............................................................................... 312

