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педагогічних наук України

Відбувся «Освітній форум-2021: 
стратегічні цілі та пріоритетні напрями»

Вшанування пам’ятних дат і героїв України
У День Соборності, 22 січня, Президент 

України Володимир Зеленський взяв 
участь у церемонії вшанування пам’яті Прези-
дента УНР Михайла Грушевського.

Володимир Зеленський поклав букет квітів до 
підніжжя пам’ятника видатному державному ді-
ячу. Також біля меморіалу було встановлено ко-
шик квітів.

У церемонії взяли участь Голова Верховної 
Ради Дмитро Разумков, Прем’єр-міністр Украї-
ни Денис Шмигаль та керівник Офісу Президен-
та Андрій Єрмак.

Крім того, у зв’язку з роковинами трагічної 

загибелі активістів Революції Гідності Сергія Ні-
гояна та Михайла Жизневського здійснено по-
кладання квітів від Президента до місць загибелі 
Героїв України на вул. Грушевського у Києві.

Також на Алеї Героїв Небесної Сотні від іме-
ні Глави держави встановлено кошик квітів до 
пам’ятного хреста на місці загибелі активістів 
Революції Гідності.

29 січня Президент України взяв участь у це-
ремонії вшанування пам’яті Героїв Крут.

За матеріалами сайту 
president.gov.ua

9 лютого відбувся партнерський «Освітній 
форум-2021: стратегічні цілі та пріори-

тетні напрями», у якому взяли участь Прези-
дент України Володимир Зеленський, Міністр 
освіти і науки України Сергій Шкарлет, Перша 
леді України Олена Зеленська, Голова Комітету 
Верховної Ради України з питань освіти, науки 
та інновацій Сергій Бабак, президент НАПН 
України Василь Кремень, інші високопосадов-
ці. На Форумі було обговорено нагальні проб-
леми та пріоритетні напрями розвитку освіти.

«Хочу запевнити – в особі Президента Укра-
їни наша освіта завжди матиме надійного союз-
ника. Якщо завгодно – лобіста інтересів наших 
освітян. Я готовий зі свого боку допомагати в 
реалізації всіх ваших ініціатив, усіх ваших кро-
ків, усіх реформ для розвитку української осві-
ти. У цьому контексті я хочу повідомити, що 
сьогодні буде опубліковано указ про створен-
ня при Президентові Ради з розвитку загальної 
середньої освіти. Знаю, що на цей крок чекали 
давно, і сьогодні його буде зроблено», – повідо-
мив Володимир Зеленський.

Міністр освіти і науки України Сергій Шкар- 
лет презентував стратегію розвитку освітньої 
галузі на 2021 рік. «Ми прагнемо мотивувати 
наших дітей та молодь до навчання, розвитку, 
реалізації власних нахилів, здібностей і талан-
тів і заохочувати їх за інтелектуальні, творчі та 
інші здобутки. Хочу від усіх освітян вислови-
ти вдячність Президенту України Володимиру 
Олександровичу Зеленському за те, що він все-
бічно підтримує сферу освіти й науки», – зазна-
чив Сергій Шкарлет.

Міністр освіти і науки коротко зазначив про 
досягнення й найближчі перспективи. Уперше 
з бюджету профінансовано закупівлю облад-

нання для спеціальних шкіл та навчально-реа-
білітаційних центрів. Розширено доступ вступ-
ників, які мешкають на тимчасово окупованих 
територіях, до українських закладів вищої осві-
ти та затверджено стандарти вищої освіти. У 
2021 році в Україні буде запущено Єдину міжві-
домчу електронну платформу для набору іно-
земних студентів.

Розроблено законопроект «Про освіту до-
рослих».

У 2021 році заплановано збільшення посадо-
вих окладів освітян на 20% (з 1 грудня – ще на 
8,4%).

Підтримку матимуть найрозумніші, найта-
лановитіші учні України: найкращі учасники 
зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) 
отримуватимуть щомісяця президентську сти-
пендію в розмірі 10 тис. грн (250 стипендій); 
переможці всеукраїнських учнівських олім-
піад  – разову премію у 20 тис. грн; переможці 
міжнародних олімпіад – 100 тис. грн.; гранти 
Президента України на навчання за кордоном.

Перша леді Олена Зеленська розповіла про 
реформу шкільного харчування, реалізація якої 
триває під її патронатом.

«Участь Президента України в сьогодніш-
ньому форумі свідчить про розуміння очільни-
ком держави першочергового значення освіти 
для розвитку України. І це дійсно так. Наука як 
сфера, що продукує нові знання й освіта, що че-
рез навчання дітей олюднює ці знання, робить 
їх діяльнісними – саме ці сфери можуть забез-
печити динамічний прогрес суспільства, – наго-
лосив, виступаючи, Василь Кремень.

Президент НАПН України відзначив, що 
Академія вітає рішучі й конструктивні дії 
Міністерства освіти і науки України з ре-

формування освітньої і наукової сфер, зо-
крема загальної середньої освіти, чому при-
свячений і Меморандум про співпрацю між 
Міністерством освіти і науки, Національною 
академією наук і Національною академією 
педагогічних наук України, що підписаний 
під час Форуму. Також Василь Кремень вба-
чає конструктивність у налагодженні тісної 
співпраці з Комітетом Верховної Ради Укра-
їни з питань освіти, науки та інновацій, яка 
посилилася в останній час: вчені академії що-
року проводять, переважно для Верховної 
Ради України, наукову експертизу близько 
100 нормативно-правових актів. 

Насамкінець президент НАПН України пові-
домив, що системний і ґрунтовний аналіз осві-
ти буде здійснено в «Національній доповіді про 
стан і перспективи розвитку освіти України», 
що вже готується вченими академії до 30-річчя 
незалежності України.

Юрій ШЕРЕМЕТА,
за інформацією з відкритих джерел

Істинним педагогічним 
концепціям забуття 
не загрожує
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Науковий проєкт «Міжнарод-
на науково-практична кон-

ференція «Сучасні інформаційні 
технології та інноваційні методи-
ки навчання в підготовці фахівців: 
методологія, теорія, досвід, проб-
леми» започаткований у Вінниць-
кому державному педагогічному 
університеті імені Михайла Коцю-
бинського майже 30 років тому. 
Перша конференція відбулася 1992 
року. 14–15 січня цього року – вже 
п’ятнадцята. Що два роки міжна-
родні науково-практичні конферен-
ції, головними організаторами яких 
є Вінницький державний педаго-
гічний університет імені Михайла 
Коцюбинського і Національна ака-
демія педагогічних наук України, 
збирають інтелектуалів для обгово-
рення нагальних проблем розвитку 
освітніх наук, педагогічних техноло-
гій, кращого інноваційного досвіду.

Упродовж майже 30 років у кон-
ференції взяли участь науковці 
близько 20 країн, серед них Україна, 
Білорусь, Польща, Словенія, Чехів, 
Ізраїль, Мексика, США, Німеччи-
на, Казахстан, Норвегія та ін., а та-
кож знані вчені, академіки НАПН 
України Іван Зязюн і Семен Гонча-
ренко, Валерій Биков, Валентина 
Радкевич, Андрій Гуржій, Микола 
Шут, Іван Прокопенко, члени-ко-
респонденти НАПН України Ла-

риса Лук’янова, Михайло Козяр, 
Олександр Романовський, закор-
донні колеги Франтішек Шльо-
сек, Іоланта Вільш, Еугенія Ляска, 
Мацей Танаш, Ярослав Міхаль-
ський, Девід Пауел і багато інших. 
Вінниця радо приймала гостей  – 
учасників конференції з інших міст 
України: Києва, Житомира, Хмель-
ницького, Харкова, Одеси, Луцька, 
Чернігова, Запоріжжя, Львова, Тер-
нополя й ін. За ці роки оргкомітет 
конференції підготовив і видав 58 
збірників наукових праць, у тому 
числі до нинішньої конференції  – 
чотири збірника, що є фаховими 
періодичними виданнями України 
і мають категорію «Б». 

Організаторами нинішньої кон-
ференції виступили МОН України, 
НАПН України, Віницький ДПУ 
імені Михайла Коцюбинського, Ін-
ститут педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна, Ін-
ститут інформаційних технологій 
і засобів навчання, Інститут про-
фесійно-технічної освіти, Академія 
спеціальної педагогіки імені Марії 
Ґжегожевської у Варшаві (респу-
бліка Польща). 

Відкриваючи конференцію, 
ректор Вінницького ДПУ іме-
ні Михайла Коцюбинського На-
талія Лазаренко, зазначила: фо-
рум має солідну історію, традиції, 

що й зумовило значний вплив 
на розвиток досліджень з напря-
му інформаційних технологій в 
освіті у Вінницькому ДПУ імені 
Михайла Коцюбинського. У ві-
тальному слові заступника Голо-
ви Вінницької обласної ради Іго-
ра Івасюка прозвучала вдячність 
головній науковій установі в га-
лузі освіти – НАПН України, за 
співпрацю з Вінницьким вишем. 
З вітальним словом виступив пре-
зидент НАПН України Василь 
Кремень. Він наголосив на значи-
мості конференції і подякував її 

засновникам і незмінним лідерам 
в організації конференції – акаде-
міку-секретарю відділення про-
фесійної освіти і освіти дорослих 
НАПН України Неллі Ничкало, 
академіку НАПН України Роману 
Гуревичу. Василь Кремень серед 
іншого наголосив на двох склад-
никах конкурентоспроможності 
сучасного фахівця  – володінні ін-
формаційними технологіями на 
сучасному рівні та інноваційності, 
що їх всебічно аналізує наукова 
спільнота конференції, а також 
підкреслив важливість конферен-

ції у контексті впровадження дис-
танційного навчання, сучасних 
технологій, що здатні органічно 
доповнити традиційні методики в 
умовах реалізації людиноцентрич-
ного підходу.

Проблематика нинішньої конфе-
ренції і, відповідно, наукових сек-
цій така, що охоплює весь спектр 
досліджень, що стосуються підго-
товки сучасного фахівця освітньої 
сфери та його ціложиттєвого нав-
чання: від методологічних проблем 
впровадження інформаційних тех-
нологій та інноваційних методик 
навчання в освітній процес до ін-
новаційних моделей неперервного 
фахового розвитку педагогічних, 
науково-педагогічних і керівних 
кадрів освіти.

Для публікації було подано по-
над 100 доповідей, а кількість ав-
торів сягнула 180 осіб. Збірник 
матеріалів конференції увійшов 
у п’ятірку кращих видань педаго-
гічного профілю в Україні, а в по-
передні роки займав друге місце в 
рейтингу. 

Світлана КІЗІМ,
заступник директора 

з наукової роботи ННІ педагогіки, 
психології, підготовки фахівців 
вищої кваліфікації Вінницького 

ДПУ імені Михайла Коцюбинського, 
кандидат педагогічних наук, 

доцент,
м. Вінниця

Новини
30 років плідної науково-педагогічної співпраці

Завдяки зусиллям фахівців На-
вчально-методичного центру 

професійно-технічної освіти Дні-
пропетровщини триває підвищен-
ня професійної майстерності педа-
гогів у сфері ІТ завдяки навчанню 
в Академії CISCO НМЦ ПТО у 
Дніпропетровській області. У 2020 
році Академією CISCO НМЦ ПТО 
спільно з Центром підготовки ін-
структорів CISCO НТУ «Дніпров-
ська політехніка» підготовлено 51 
інструктора з курсу «Introduction to 
Cybersecurity» (Вступ до кібербез-
пеки). Інструктори здобули основи 
знань, про кібербезпеку і уявлення 

про найбільш поширені загрози, 
кібератаки й імовірну вразливість, 
дізналися про способи захисту від 
небезпек. Ознайомилися з остан-
німи тенденціями на ринку праці 
і дізналися, чому сегмент кібербез-
пеки продовжує зростати, й отри-
мали знання й компетенції зі ство-
рення веб-сайтів. На кінець року 
навчалися 32 педагога.

Академією підготовлено 10 ін-
структорів з курсу «IT Essentials» 
(«Комп’ютерні мережі та системи») 
які отримали певні базові знання і 
вміння у сфері програмного забезпе-
чення і комп’ютерного устаткування 

(мережі і системи). Після успішного 
закінчення курсу слухачі отриму-
ють міжнародні сертифікати.

У 2020-2021 навчальному році 
педагоги закладів професійної 
(професійно-технічної) освіти об-
ласті розпочали навчання здобу-
вачів. У навчальних закладах у ро-
бочі навчальні плани введено, як 
предмет за вибором, курс «Введен-
ня в кібезбезпеку», схвалений на-
уково-методичною комісією МОН 
України. Вивчаючи цей предмет, 
здобувачі освіти мають можливість 
розширювати свої знання також в 
Академії CISCO, де їх реєструють 

педагоги-інструктори.
У першому семестрі 2020-2021 

навчального року в Тернівському 
професійному гірничому ліцеї ін-
структор Академії CISCO НМЦ 
ПТО у Дніпропетровській облас-
ті Лариса Номофілова перекона-
ла здобувачів освіти долучилися 
до ініціативи Cyber Security Step by 
Step 2020-2021 мережної академії 
CISCO.

У підсумку 56 майбутніх підзем-
них електрослюсарів та кухарів у 
рамках цієї ініціативи дистанцій-
но опановували ази кібербезпеки 
в курсі Introduction to Cybersecurity 

(«Вступ до кібербезпеки»). Усі здо-
бувачі освіти отримали сертифіка-
ти про успішне закінчення курсу. 
Їх буде внесено до інформаційної 
бази академії, що надасть їм мож-
ливість і надалі навчатися на кур-
сах, підвищувати рівень обізнано-
сті не тільки у сфері кібербезбеки, а 
й інших напрямах розвитку інфор-
маційних технологій.

Олександра ШОРОХОВА,
методист Навчально-методичного 

центру професійно-технічної освіти 
у Дніпропетровській області,

м. Дніпро

Основи кібербезпеки для здобувачів професійно-технічної освіти

21-22 січня відбулася Міжна-
родна онлайн конференція 

«Мирна школа. Нова реальність. Як 
трансформуватися вслід за світом?». 
Ця конференція підбила певні під-
сумки в рамках експерименту все-
українського рівня «Формування 
гуманістичних відносин між учас-
никами освітнього процесу шля-
хом упровадження моделі «Мирна 
школа» на 2019-2022 роки та міжна-
родного проєкту «Модель «Мирна 
школа»  – новий шлях формування 
безпечніших, більш інклюзивних та 
дбайливих шкіл в Україні».

Експериментальна робота здійс-
нюється у партнерстві між УНМЦ 
практичної психології і соціаль-
ної роботи НАПН України та Про-
грамним офісом Форуму Служ-
би Громадського Миру в України 
(forumZFD), Громадською службою 
миру Німецького товариства між-
народного співробітництва (GIZ) 
ГмбХ, ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти», ГО «Інститут миру 
і порозуміння».

Конференція зібрала понад 300 
наукових та педагогічних праців-
ників, психологів та управлінців з 

усіх куточків України. У конферен-
ції взяли участь як українські так і 
міжнародні експерти, зокрема: ди-
ректор Українського науково-ме-
тодичного центру практичної пси-
хології і соціальної роботи НАПН 
України Віталій Панок; директор 
програми «Трансформуючи кон-
флікт» (Великобританія), доктор 
Белінда Гопкінс; екс-замзавуч Мо-
нмутської загальноосвітньої шко-
ли (Великобритація) Енді Вільямс; 
директор організації з вирішення 
конфліктів та відновних практик 

Conexus Conflict Consultancy and 
The Restorative Lab (Великобри-
тація), доктор Теренс Бевінгтон; 
автор моделі «Партнерство в дії», 
психологиня вищої категорії Олена 
Мельник; завуч ЗЗСО І-ІІІ ступе- 
нів № 5 комунальної власності 
Жмеринської міської ОТГ Оксана 
Дацко. Активну участь взяли та-
кож представники закладів загаль-
ної середньої освіти  – учасників 
експерименту. 

Протягом двох днів під час па-
нельних дискусій, майстер-класів, 

обговорень спікери та учасники 
разом визначали шляхи розв’язан-
ня проблем: наскільки важливо 
для дитини почуватися у школі 
комфортно і безпечно; як зробити 
шкільне середовище безпечним та 
комфортним; що потрібно, аби пе-
дагоги були вмотивованими, учні – 
свідомими й задоволеними, шкіль-
на адміністрація  – ефективною, а 
батьки  – спокійними; як адапту-
ватися до нової реальності дис-
танційного навчання; чи існують 
інструменти для мирного вирішен-
ня конфліктів між усіма учасника-
ми освітнього процесу; чи часто 
замислюються батьки над тим, як 
саме шкільне середовище впливає 
на формування особистості дітей.

Модель «Мирна школа» про-
понує комплексно підходити до 
формування безпечного освітньо-
го середовища за допомогою прак-
тичних інструментів на основі від-
новного підходу. Зазначений підхід 
і практичні інструменти допомага-
ють здійснювати профілактику на-
сильства, сприяють зниженню рів-
ня конфліктності та допомагають 
формувати навички вирішення 
конфліктів мирним шляхом.

За час реалізації експеримен-
ту всеукраїнського рівня «Фор-
мування гуманістичних відносин 
між учасниками освітнього про-

цесу шляхом упровадження мо-
делі «Мирна школа»  пройшли 
навчання понад 100 педагогічних 
працівників з десяти закладів за-
гальної середньої освіти з п’я-
ти областей (Дніпропетровська, 
Львівська, Одеська, Харківська, 
Чернігівська). Основну увагу було 
приділено формуванню таких на-
вичок: конструктивне вирішення 
конфліктів; побудова та підтрим-
ка стосунків; чутливість до бага-
томаніття та недискримінація; са-
морефлексія та життєстійкість. Ці 
навички допомагають сформувати 
громаду за принципами залучення 
та відповідальності учасників ос-
вітнього процесу,  а саме педагогіч-
них працівників, учнів та батьків.

У дискусії Віталій Панок наголо-
сив, що «Мирна школа» дає нави-
чки спілкування, вчить відновній 
мові усіх учасників освітнього про-
цесу. Також привчає до децентра-
ції, тобто здатністю поставити себе 
у позицію іншого, емпатії, соціаль-
но-психологічній конгруентності, 
тобто вмінню співвідносити власну 
поведінку до певних правил.

Наталія СОСНОВЕНКО,
науковий співробітник 

НМЦ практичної психології
 і соціальної роботи НАПН України,

м. Київ

Всеукраїнський освітній експеримент 
«Мирна школа»: перші підсумки
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–Шановний Віталію Григоро-
вичу! У вересні було ухва-

лено рішення Національного фонду 
досліджень України про фінансуван-
ня проєкту. Що вже зроблено за цей 
час?

–  Виконання проєкту йде повним 
ходом. Було опрацьовано методологію 
та відповідний науковий інструмента-
рій, протягом 19–26 листопада 2020  р. 
проведено всеукраїнське онлайн опи-
тування педагогічних працівників за-
кладів загальної середньої освіти.

– Віталію Григоровичу, яка мета 
цього архіважливого дослідження?

–  Метою анкетування було визна-
чення впливу пандемії і карантинних 
заходів на здійснення освітнього про-
цесу в цілому та його учасників зокре-
ма, результати опрацьовано. Надалі 
передбачено напрацювання методик 
та рекомендацій з їх застосування для 
психологів, управлінців тощо.

– Як було проведено дослідження?
–  Опитування було анонімним. Рі-

вень опитування всеукраїнський. Ан-
кета поширювалася засобами Інтер-
нет-зв’язку.

– Ким репрезентовано?
–  В опитуванні взяло участь 3209 

педагогічних працівників закладів за-
гальної середньої освіти з усіх регіонів 
України, 45%  – з міст, 55%  –сільської 
місцевості, 92% жінок, 8% чоловіків.

– Що показало перше узагальнення 
результатів? На які групи проблем Ви 
їх розділили б?

–  Перша група  – це довіра до дже-
рел інформації про COVID-19 та про-
філактику, друга – труднощі, пов’язані 
з виконанням професійних обов’язків, 
третя  – проблеми учнівського й бать-
ківського контингенту.

–  Цікаво, яким джерелам найбіль-
ше довіряють?

– Серед джерел інформації про шля-
хи передачі і профілактики інфікуван-
ня на КОВІД-19 найбільшою довірою 
у педагогічних працівників користу-
ються соціальні мережі  – 65,3%, ра-

зом з тим, мінімальний прояв довіри 
складає 16,9%. Офіційні джерела ін-
формації (розпорядження, бюлете-
ні центральної і місцевої влади) посі-
ли друге місце – 64,6% опитаних. При 
цьому повністю їм довіряють майже 
21% опитаних. Неофіційним джере-
лам (друзі, знайомі) висловили довіру 
51,9% опитаних. Телебаченню в цілому 
довіряють 50,2%, з них лише 10,2% опи-
таних довіряють повністю. Повністю 
або частково не довіряють телебаченню 
31,4% опитаних.

– Що для вчителів і викладачів вия-
вилося найважчим?

– Проблеми, пов’язані з використан-
ням ІКТ (ІТ-компетентність)  – 53,2%. 
З них 22,2% мають значні труднощі, 
31% – незначні труднощі і лише 15,7% 
вважають себе повністю компетентни-
ми.

Труднощі із залученням дітей до дис-
танційних занять відмітили 73% педа-
гогів (12,8% позначили її максималь-
ним балом); 69,5% заявили, що «важко 
дотримуватись всіх протиепідемічних 
вимог в закладі освіти для того, щоб 
захистити учнів»; 58,7% відзначили 
проблему емоційного виснаження як 
суттєву, з них майже 18% – як дуже сут-
тєву. Значними також вважають проб-
леми зниження навчальної мотивації 
учнів, порушення комунікації з бать-
ками, труднощі з дисципліною учнів на 
уроках.

–  А щодо здобувачів освіти, їхні 
проблеми теж оцінювали педагоги? 
Які ж вони на їх думку?

–  По-перше, хвилювання стар-
шокласників щодо складання ЗНО: 
59,1%  – високий, 26,1%  – середній, 
14,8%  – низький рівні. Зниження рів-
ня знань та когнітивних функцій у яко-
сті актуальної  проблеми назвали 46,5% 
опитаних, 36,7% називають цю пробле-
му помітною, 16,8% вважають незнач-
ною.

А от побоювання захворіти на 
COVID-19 (заразити членів сім’ї) має 
нижчі показники й приблизно однакові 

від нижчого до вищого.
– Що на Вашу думку є особливо за-

грозливим?
–  Спостерігається тенденція до по-

силення емоційного напруження учас-
ників освітнього процесу, що спричи-
нена невмінням критично сприймати 
інформацію щодо особливостей пере-
бігу пандемії та її наслідків.

– Можете окреслити деякі рекомен-
дації?

– Безумовно необхідним є проведен-
ня скоординованої державної інформа-
ційно-просвітницької компанії із за-
лученням представників центральної і 
місцевої влади, вчених, лікарів-інфек-
ціоністів, авторитетних представників 
громадянського суспільства та інших 
фахівців.

Через систему післядипломної осві-
ти усіх міністерств (передусім інститу-
ти післядипломної педагогічної осві-
ти) налагодити впровадження курсів 
(спецкурсів), лекцій, семінарів, тренін-
гів з проблем профілактики та дотри-
мання заходів щодо COVID-19.

Рекомендовано також забезпечити 
заклади освіти надійним Інтернет-зв’яз-
ком; провести курси підвищення ква-
ліфікації ІТ-користувача, тайм ме-
неджменту в умовах дистанційного 
навчання; організувати групи подовже-
ного дня для дітей з малозабезпечених 
сімей, дітей з місцевостей де немає на-
дійного Інтернет-зв’язку.

Значне навантаження матимуть і 
психологи закладів освіти: профілакти-
ка серед вчителів і учнів ковід-булінгу, 
дискримінації і стигматизації інфіко-
ваних й тих, хто одужав. Основна ува-
га – роботі з негативними емоційними 
станами учасників освітнього процесу 
та підвищенням стресостійкості педа-
гогів і учнів. 

– Дякую за інтерв’ю!

Лідія ТКАЧЕНКО,
«ОіС»

Дослідження психологічного стану учасників 
освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19: 
проміжні результати

Пандемія вірусу COVID-19 та карантинні заходи з її подолання породили нові психологічні й со-
ціальні феномени. Генеральний директор організації ВООЗ Тедрос Адхан Гебрейєсус увів новий 
термін сучасної реальності  – «інфодемія», що означає інфікування надмірною і неперевіреною 
інформацією та відсутність критичного до неї ставлення. За заявою ООН, пандемія коронавірусу 
може спровокувати кризу психічного здоров’я. «Проблеми психічного здоров’я, зокрема депре-
сія і тривожність, є однією з найбільших причин нещасть у нашому світі», – заявив генеральний 
секретар ООН Антоніо Ґутерріш. 

На думку фахівців, психологічні наслідки від пандемії не так яскраво виражені, проте матимуть 
довготривалий влив і позначатимуться не лише на психоемоційному стані дорослих, а й на психо-
соціальному та інтелектуальному розвиткові дітей. Необхідність подолання зазначених проблем 
зумовила замовлення Національного фонду досліджень України на здійснення наукового проєк-
ту за темою «Подолання наслідків пандемії COVID-19 у діяльності психологічної служби системи 
освіти» на (реєстраційний номер проєкту - 2020.01/0114).

Здійснюють Проєкт група вчених на чолі з науковим керівником, директором Науково-мето-
дичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України, доктором психологічних 
наук, професором, членом-кореспондентом НАПН України Віталієм Панком. Серед виконавців 
науковці Центру Ірина Ткачук, Діана Романовська, Руслана Мороз, Тетяна Гніда, Тетяна Камен-
щук, Наталія Сосновенко, Валентина Горленко.

Ми звернулися до члена-кореспондента НАПН України Віталія Панка за докладною інформацією, 
як реалізовується проект, якими є перші результати.

Сергій Шкарлет: 
«Необхідно розробити 
законодавство, 
яке б зміцнювало ланцюг «освіта – 
наука – інновації – економіка»

12 січня 2021 року відбулося онлайн-засідання На-
ціональної ради України з питань розвитку нау-

ки і технологій. Засідання провів Міністр освіти і науки 
України Сергій Шкарлет, члени Наукового комітету На-
ціональної ради України з питань розвитку науки і тех-
нологій, президент Національної академії наук України 
Анатолій Загородній, президенти національних галузе-
вих академій, представники Національного фонду дослі-
джень України.

З доповіддю «Про стан та перспективи розвитку сфери 
наукової та науково-технічної діяльності України» висту-
пив Міністр освіти і науки України, Голова Адміністратив-
ного комітету Національної ради України з питань розвитку 
науки і технологій Сергій Шкарлет. Доповідь «Законодав-
че забезпечення і шляхи реформування Національної ака-
демії наук та національних галузевих академій наук» виго-
лосив Перший заступник Міністра освіти і науки України, 
Заступник Голови Адміністративного комітету Національ-
ної ради України з питань розвитку науки і технологій Ми-
кола Кизим. Зі співдоповіддю із зазначеного питання ви-
ступив президент НАПН України Василь Кремень. Також 
виступили зі співдоповідями президент НАН України Ана-
толій Загородній, президент НААН України Ярослав Гад-
зало, президент НАПрН України Олександр Петришин, 
Голова Наукового комітету Національної ради з питань роз-
витку науки і технологій Олексій Колежук.

У доповіді Міністр зазначив, що наукова сфера в Украї-
ні є досить великим сегментом економіки. Так, у 2019 році 
науково-технічною діяльністю займалися 950 організацій, 
понад 79 тисяч наукових працівників. Однак ця кількість 
зменшується. 

Сергій Шкарлет окреслив низку проблем, які є в науко-
во-технічній діяльності України, та шляхи їх розв’язання. 
За його словами, рівень фінансування науки в Україні за-
лишається вкрай низьким, хоча в останні роки має позитив-
ну динаміку в поточних цінах. Водночас з урахуванням ін-
дексу інфляції обсяг витрат на дослідження та розробки у 
2019 році становив лише близько 60% від рівня 2013 року. 
Наукоємність ВВП неухильно зменшується – з 0,70% у 2013 
році до критичних 0,43% у 2019 році. За даними 2019 року, 
частка обсягу витрат на дослідження у ВВП країн ЄС у се-
редньому становила 2,13%.

«Торік Національний фонд досліджень провів конкурси 
за тематиками «Наука для безпеки людини та суспільства» 
та «Підтримка досліджень провідних та молодих учених». 
Профінансовано 216 проєктів на суму 255,3 млн гривень», – 
зазначив Міністр.

«Частка держави у фінансуванні сфери досліджень у 
більшості економічно розвинутих країн становить у се-
редньому 30%. Це значно менше, ніж в Україні. Вкрай не-
обхідно, щоб ці кошти використовувалися максимально 
ефективно як для соціогуманітарного, так і економічного 
розвитку країни. Підготовка нового переліку пріоритетів 
і, що найважливіше, оновлення засад їх формулювання є 
одним з найбільших викликів для Міністерства, який ма-
ємо подолати протягом цього року», – повідомив Сергій 
Шкарлет.

Міністр зазначив, що доволі часто розроблення техно-
логій здійснюється без урахування потреб ринку, конку-
рентного ринкового середовища. Також відсутні реальні 
стимули в суб’єктів підприємницької діяльності для інвес-
тування в прикладні наукові дослідження та розробки.

«Міністерством розроблено низку законопроєктів, спря-
мованих на стимулювання всіх учасників інноваційного 
процесу. За оцінками експертів, співвідношення витрат на 
науково-технічну розробку, підготовку її до впроваджен-
ня та підготовку до виробництва нової продукції становить 
1:10:100. Отже, без втручання держави подолати так звану 
«долину смерті» інноваціям не вдасться. Покращення ситу-
ації потребує створення механізмів, які б спонукали укра-
їнську промисловість використовувати наявні й замовля-
ти нові вітчизняні розробки, а вчених – більш ефективно 
співпрацювати з підприємницьким сектором», – наголосив 
Сергій Шкарлет.

За словами Міністра, про один із таких механізмів, роз-
роблений МОН, йдеться в законопроєкті про внесення змін 
до ЗУ «Про державне регулювання діяльності у сфері тран-
сферу технологій». 

Також Сергій Шкарлет звернув увагу на необхідність пе-
регляду та осучаснення показників результативності нау-
кової сфери.

Юрій ШЕРЕМЕТА,
«ОіС»,

за матеріалами сайту mon.gov.ua

Оголошення
8 квітня 2021 року відбудеться методологічний семінар Націо-

нальної академії педагогічних наук України «Актуальні проблеми 
психологічної протидії негативним інформаційним впливам на осо-
бистість в умовах сучасних викликів».

Робота семінару здійснюватиметься в режимі онлайн з 10.00, ре-
єстрація з 9.00 за київським часом.

Більше інформації за посиланням 
http://naps.gov.ua/ua/press/announcements/2197/ 
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Результати першого опитування молодих учених України
29 січня відбулася онлайн 

презентація результатів 
опитування молодих учених з різ-
них куточків України «Наукова 
молодь України», що їх предста-
вила голова Ради молодих вчених 
НАПН України, член Ради моло-
дих учених при Міністерстві осві-
ти і науки України, кандидат пси-
хологічних наук, Ірина Губеладзе.

Дослідження проводилося за 
ініціативи Ради молодих учених 
при МОН молодими дослідниками 
Іриною Губеладзе (Інститут соці-
альної та політичної психології На-
ціональної академії педагогічних 
наук України), Олександром Хиж-
няком (Харківський національний 
університет імені В.Н.  Каразіна) 
та Оксаною Ташкіновою (ДВНЗ 
«Приазовський державний техніч-
ний університет») у період з квітня 
по жовтень 2020 року. 

Було опитано 653 молодих вче-
них віком від 22 до 45 років. Серед 
них докторів наук  – 4,3%, канди-
датів наук – 28,1%, 60,7% опитаних 
не мають наукового ступеню. 81% 
опитаних представляли заклади 
вищої освіти, 13% – наукові уста-
нови і 2% підприємства та бізнес. 
60% опитаних склали аспіранти.

Далі подаємо результати без 
коментарів. Більше третини опи-

таних вважають, що наука не є 
одним з національних пріорите-
тів в Україні. Лише 14,3% опита-
них вірять в престижність нау-
кової діяльності в Україні, разом 
з тим 30,8% і 39,2% вважають її 
престижною в європейських кра-
їнах та США відповідно.

77,5% опитаних вважає недо-
статнім фінансування науки в 
Україні, однак 68,1% стверджують, 
що в їхній установі створено до-
статні умови для розвитку кар’єри 
молодого вченого, зокрема, через 
преміювання та систему кар’єрно-
го зростання.

Чи не єдиним чинником, що 

стримує розвиток науки в Укра-
їні є недостатнє фінансування 
(74,3%), натомість бюрократизм і 
корупцію відмічають лише 9,3% і 
8,3% відповідно. Серед факторів, 
що стимулюють розвиток науки, 
опитані молоді науковці відзна-
чають гідне фінансування (24,9%), 
ентузіазм, відданість і мотивацію 
самих вчених (23%), гранти і пре-
міювання (10,3%) та можливість 
співпраці із закордонними колега-
ми та участь у міжнародних про-
єктах (8%).

На запитання щодо ставлення 
до актуальних реформ наукової 
сфери 40,8% опитаних не визначи-

лися, 33,3% підтримують і 26% не 
підтримують реформи.

Лише 13% опитаних вважають, 
що українських науковців як екс-
пертів залучають до прийняття 
важливих державних рішень. На-
томість, на їхню думку, в країнах 
ЄС та в США ця цифра становить 
68,2 і 74, 1% відповідно.

Серед найбільш актуальних 
проблем, що їх турбують, молоді 
вчені виокремили матеріальний 
стан (86%), фінансові та матеріаль-
ні ресурси для проведення дослі-
дження (81,5%), доступ до необ-
хідного обладнання, лабораторій 
(61%), мотивацію до здійснення 
наукової діяльності (56,3), обмеже-
ність у часі (35,1%), обмеження на-
укової діяльності через карантин 
(22,9%), налагодження ефективної 
комунікації та взаєморозуміння в 
науковому колективі (22,7%) та з 
науковим керівником (16%).

Незважаючи на низку негатив-
них тенденцій, 41,3% опитаних 
молодих вчених в цілому задо-
волені розвитком своєї наукової 
кар’єри, 36,2% ще не визначилися 
і 22,4% незадоволені. Більшість з 
них має чітке розуміння найближ-
чих кроків і перспектив розвитку. 

Одним з питань-маркерів опти-
містичності чи песимістичності 

сприйняття наукового майбут-
нього молодими вченими було пи-
тання «Чи хотіли б ви бачити свою 
дитину вченим?». Так, 41,4% опи-
таних ствердно відповіли, 33,6% 
ще не визначилися і лише чверть 
опитаних (24,9%) не хотіли б, щоб 
їхня дитина займалася наукою. 
Такі результати видаються нам до-
волі втішними з огляду на загалом 
песимістичну оцінку актуального 
стану розвитку науки в Україні.

Відеозапис презентації на сто-
рінці Ради молодих учених на 
Facebook:

Ірина ГУБЕЛАДЗЕ, 
старший науковий співробітник 

Інституту соціальної 
та політичної психології 

НАПН України, 
кандидат психологічних наук,

голова Ради молодих 
учених НАПН України

Наприкінці 2020 року в рам-
ках Міжнародної науко-

во-практичної конференції «Об- 
даровані діти – скарб нації», орга-
нізатором якої виступив Інститут 
обдарованої дитини НАПН Укра-
їни, відбулася цікава подія, яка 
справила на учасників враження. 
Йдеться про майстер-клас, при-
свячений підходам до діагностики 
та розвитку креативності у психо-
лого-педагогічній роботі у контек-
сті типології Карла-Густава Юнга 
(1875-1961) та Девіда Кірсі (1921-
2013), що його провела старший 
науковий співробітник відділу ді-
агностики обдарованості Інсти-
туту обдарованої дитини НАПН 
України Наталія Бєльська. 
Близько сотні учасників з різних 
регіонів України  – викладачі, на-

уковці, студенти, аспіранти, екс-
перти у галузі психології та філо-
софії – приєдналися до трансляції.

Після короткого вступу гляда-
чі занурилися у різноманітні ти-
пологічні схеми, що демонстру-
ють розвиток особистості. Було 
розглянуто типологію швей-
царського психолога, філософа 
та культуролога Карла-Густава 
Юнга, в основі якої – спроба по-
єднати установки свідомості із 
психічними функціями. Саме 
ця комбінація визначає тип лю-
дини за показниками способу 
збирання, сприймання та обро-
блення інформації у межах ін-
туїтивного чи раціонального 
способів. Потім представлено 
типологію Ізабел Маєрс (1897-
1980), що вона її розробила ра-

зом зі своєю матір’ю Катаріною 
Бріґґс (1875-1968). Ця типологія 
ідентифікує 16 моделей особи-
стості на основі таких критері-
їв, як екстраверсія / інтроверсія, 
інтуїція  / сенсорика, мислення  / 
переживання, думка / сприйнят-
тя. Також було розглянуто під-
ходи до типології особистості, 
що сформувалися у працях ли-
товської дослідниці Аушри Ау-
ґустінавічюте (1927-2005), яку 
вважають засновницею соціоні-
ки. Учасники пройшли дихото-
мічний тест з метою визначення 
власного типу особистості, і з’я-
сували, як належність до певного 
типу впливає на здатність якісно 
викладати ті чи інші дисципліни, 
а також, як враховувати відмін-
ності різних типів особистості у 

педагогічній діяльності.
Друга частина майстер-класу 

була присвячена типології темпе-
раменту, розробленій у наукових 
працях американського психоло-
га Девіда Кірсі. На основі того, як 
людина отримує інформацію – ін-
туїтивно чи чуттєво  – він спро-
стив й одночасно трансформував 
типологію Маєрс-Бріґґс до чоти-
рьох основних типів. Доповідачка 
переконливо довела, що ця типо-
логія реально працює, ілюструю-
чи тези біографіями науковців і 
митців різних культур та історич-
них епох. Проаналізувавши їхні 
сильні та слабкі сторони, учасни-
ки розробили пропозиції щодо 
оптимальних шляхів підвищен-
ня креативності та нейтралізації 
«сліпих зон».

Мети майстер-класу  – вдоско-
налення професійності вчителів 
і викладачів в роботі з учнями і 
студентами, підвищення рівня 
інформаційної та лінгвістичної 
компетентності педагогів і їхньої 
професійної майстерності  – було 
досягнуто. Учасники отримали 
цінні електронні матеріали для 
подальшої роботи. Природно, хо-
тілося б, аби подібні майстер-кла-
си відбувалася наживо, але, з ін-
шого боку, віртуальний формат 
дозволив десяткам учасників з 
різних регіонів України погляну-
ти на відповідну проблематику 
очима провідних вчених. Вислов-
люю свою подяку організаторам 
конференції, а також Наталії Бєль-
ській, яка проявила високий про-
фесіоналізм науковця і ментора.

Дмитро СОКОЛОВ,
магістрант кафедри психології, 

КЗ «Сумський обласний інститут
післядипломної педагогічної освіти»,

м. Суми

Культурне життя країни в умовах пан-
демії переживає непрості часи. Практично 
всюди відмінено традиційні фестивалі і но-
ворічні культурні заходи; художні галереї 
проводять «закриті» виставки, висвітлю-
ючи творчі здобутки митців практично у 
пустих залах для телебачення і соціальних 
мереж. Але художники, як представники і 
носії візуальної естетичної культури в маси, 
які звикли до публічної громадської актив-
ності, в умовах карантинної реальності вда-
ються до нових творчих ініціатив.

У місті Ізмаїл Одеської області уперше з 
успіхом проведено онлайн аукціон з прода-
жу творів образотворчого мистецтва у со-
ціальній мережі Фейсбук, організаторами 
якого виступило творче подружжя ізмаїль-
ських художників Володимира Дудника і 
Тетяни Соколової. Проведення Різдвяного 
аукціону має багаторічну традицію на що-
річних Різдвяних зустрічах митців в Ізма-

їльській картинній галереї. Художники за-
звичай розглядають свою участь у ньому, як 
подарунок жителям міста, оскільки старто-
ва ціна картини дорівнює двомстам грив-
ням, що сьогодні ледь покриває витрати на 
полотна та фарби. Отже, можливість при-
дбати картину мали усі зацікавлені особи: 
як працівники закладів культури, так і пе-
ресічні громадяни. 

2020-й став часом генерації нових ідей і 
не відняв у жителів міста радість придбан-
ня мистецького виробу за доступною ціною 
під час Різдвяних свят. Ба більше – онлайн 
формат заходу долучив до цього дійства 
жителів не тільки міста, але й регіону.

Цьогоріч на аукціон було представле-
но роботи Любові Борисенко, Володимира 
Дудника, Андрія Железа, Івана Коцофля-
ка, Валерії Левенцової, Тетяни Соколової, 
Ірини Таранової, виконані у техниці олій-
ного та акрилового живопису на полотні, 

оргаліті, батіку, шкірі; творчі композиції у 
специфічній авторській техніці, акварелі, 
пастелі. Переважною тематикою стали ре-
гіональні пейзажі, натюрморти, зокрема і 
творчі композиції.

Тетяна ШЕВЧУК,
професор Ізмаїльського державного

 гуманітарного університету,
м. Ізмаїл, Одеська обл..

У пошуку оптимальних підходів
до діагностики та розвитку творчих здібностей

Різдвяний онлайн аукціон 
від художників Одещини
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Національний технічний уні-
верситет «Харківський по-

літехнічний інститут» постійно 
тримає в полі зору удосконалення 
педагогічної майстерності науко-
во-педагогічних працівників. Ме-
тодичні конференції і семінари з 
підвищення кваліфікації у закла-
ді стали регулярними. Особливе 
значення для удосконалення мето-
дики, ефективності та якості про-
ведення усіх видів занять має Між-
народна методична школа-семінар 
«Сучасні педагогічні технології в 
освіті». Цьогоріч вона відбулася 
27-29 січня. 

Школа-семінар пройшла під па-
тронатом ректора, професора Євге-
на Сокола, організації проректора 
з навчально-педагогічної роботи, 
професора Руслана Мигущенка і  
методичного відділу університету 
(керівник – доцент Сергій Радогуз). 
Роботою майстерень керували про-
відні фахівці НТУ «ХПІ», а також з 
Чехії та Великої Британії.

У вітальному слові Євген Сокол 

наголосив, що сучасні освітні тех-
нології дозволяють: швидко досяга-
ти цілей, поставлених програмою і 
стандартами вищої освіти; навчити 
студентів критичному ставленню і 
творчому мисленню, самостійному 
вирішенню різноманітних проблем 
і застосуванню отриманих знань 
на практиці; встановлювати відно-
сини партнерства й толерантності 
між педагогом і студентом

Міжнародна школа давно вже 
стала візитною карткою універси-
тету, а кафедра педагогіки та пси-
хології управління соціальними 

системами імені академіка І.А.  Зя-
зюна під керівництвом професо-
ра Олександра Романовського за-
лишається однією з головних його 
репрезентаторів. Фахівці кафедри 
провели одинадцять педагогіч-
них майстерень і майстер-класів, 
що склало майже половину захо-
дів. Їх тематика була присвяче-
на наступним педагогічним про-
блемам вищої школи: проблемам 
формуванню сучасного лідера 
(Романовський  О.Г.), технологіям 
проведення рольової гри (Попо-
ва  Г.В., Шаполова  В.В.), інтерак-

тивних методів в умовах дистан-
ційного навчання (Шаполова  В.В., 
Квасник  О.В.), конфліктологічної 
культури (Підбуцька  Н.В.), сто-
рітеллінгу (Середа  Н.В.), коучин-
гу (Книш  А.Є.), формування адек-
ватної самооцінки особистості 
(Грень  Л.М., Панфілов  Ю.І.), по-
долання психічної травми (Черка-
шин А.І., Костиря І.В.), логіки освіт-
ньої діяльності (Пономарьов О.С.), 
методам адаптації викладача до 
кризових умов (Гура Т.В.), розвит-
ку особистості (Штученко І.Є.). 

Проведення школи-семінару в 

дистанційному режимі мало й свої 
позитивні наслідки – багаторазо-
ве збільшення аудиторії її учасни-
ків, які мали змогу в чаті задавати 
питання й отримувати на них від-
повіді. Приєднання освітян з-за 
кордону обумовило застосування 
англійської поряд з українською.

Науково-педагогічні працівники 
кафедри продовжують проводити 
й інші майстер-класи в межах семі-
нарів в Центрі лідерства. 

Популярність Міжнародної 
школи-семінару є визнанням ви-
сокого рівня розвитку педагогіч-
них технологій і фаховості нау-
ково-педагогічних працівників 
Харківського політехнічного уні-
верситету. 

Юрій ПАНФІЛОВ,
професор кафедри педагогіки 

та психології управління 
соціальними системами 

імені академіка І.А. Зязюна 
НТУ «ХПІ»,  м. Харків

ХVIII Міжнародна методична школа-семінар у Харкові

З 11 по 15 лютого Державний 
професійно-технічний нав- 

чальний заклад  «Реутинський про-
фесійний аграрний ліцей» гостин-
но приймав своїх давніх друзів. 
Уже традиційно в с.  Реутинці від-
бувся командний Чемпіонат Украї-
ни зі спортивного орієнтування на 
лижах у групах дорослих, юніорів, 
юнаків, а також ветеранів. Загальна 
кількість учасників склала 135 осіб.

У Реутинці з’їхалися найсиль-
ніші орієнтувальники країни з 
дев’яти областей (Вінницької, Дні-
пропетровської, Київської, Івано- 
Франківської, Львівської, Закар-
патської, Сумської, Черкаської, 
Чернігівської) та міста Києва.

Змагання очолював суддя націо-
нальної категорії Володимир Шку-
ра, інструктор-методист ДЮСШ 
«Олімп» (м. Кролевець).

Персонал Реутинського ліцею на 
чолі з директором Валерієм Чече-
лем, доклали всіх зусиль, аби було 
створено комфортні умови для роз-
міщення гостей. 

На церемонію відкриття Чемпі-
онату України завітали Кролевець-
кий міський голова Віктор Лехман, 
начальник відділу освіти Станіслав 
Масалига, начальник відділу моло-
ді та спорту Микола Безверхий. Для 

всіх учасників прозвучали їхні щирі 
слова привітань.

Надзвичайно насичені дні зма-
гань не залишили байдужих ні се-
ред спортсменів, ні серед вболі-
вальників. Прагнення перемоги 
дозволило найкращим досягти но-
вих вершин, декому підтвердити 
наявний статус, самоствердитися, 
покращити свої вміння та навички. 
Це була також чудова можливість 

поспілкуватися, знайти нових дру-
зів та насолодитися чарівною зимо-
вою природою, яка цьогоріч пора-
дувала і організаторів, і гостей.

Перші десять місць збірні роз-
поділили таким чином: збірні 
м.  Києва та області посіли перші 
три і п’яте місця, далі – чернігів-
ська, сумська, івано-франківська, 
вінницька, черкаська, львівська 
команди. Серед ветеранів перше 
місце в киян, далі  – черкащани, 
сумчани, команда київської облас-
ті і чернігівці (Бахмацька ДЮСШ).

Підводячи підсумки, зазначимо, 
що змагання на базі Реутинського 
ліцею пройшли на високому рівні: 
учасники, судді та гості залишилися 
задоволені результатами та організа-
цією. Спортсмени дякували дирек-
тору закладу Валерію Чечелю та всім 
працівникам ліцею за надзвичайно 
теплий прийом та гостинність.

Ганна ТРИГУБЕНКО,
ДПТНЗ  «Реутинський 

професійний аграрний ліцей»,
с. Реутинці, Кролевецький р-н,

Сумська обл.

Чемпіонат України зі спортивного орієнтування 
на лижах цьогоріч відбувся у Реутинцях

29 січня конференція трудо-
вого колективу заслуха-

ла узагальнений звіт в.о. ректора 
Сумського державного університе-
ту Анатолія Васильєва щодо ви-
конання ним умов п’ятирічного 
контракту з Міністерством освіти і 
науки України.

У звіті очільник вишу всебічно 
проаналізував різні напрями діяль-
ності університету у порівнянні з по-
передніми каденціями та підсумував 
результати виконання завдань його 
передвиборчої програми претенден-
та на посаду ректора п’ять років тому, 
а також оприлюднив показники, до-
сягнуті університетом у 2020 році.

Серед основних досягнень  
СумДУ Анатолій Васильович наз-
вав визнання у світовому науково- 
освітньому просторі та послідовну 
реалізацію моделі  мультидисциплі-
нарного інноваційно орієнтованого 
університету.

«У звітному періоді Сумський 
державний університет увійшов 
до четвірки закладів вищої освіти 
України, зазначених у переліку най-
кращих дослідницьких універси-
тетів світу від Шанхайського рей-
тингу, до Всесвітнього рейтингу 

дослідницьких університетів світу 
World University Ranking від Times 
Higher Education (THE) на позиції 
501–600 у загальному ранжуванні та 
1–2 серед вітчизняних ЗВО, – зазна-
чив в.о. ректора. – Й особливо ви-
значного успіху університет досяг у 
2020 році, увійшовши до рейтингів 
THE в галузях: «Бізнес і Економіка», 
«Інженерія», «Фізичні науки».

Керівник закладу відзначив 
удосконалення рівня організацій-
ної культури через упровадження 
принципів інноваційного та інфор-
маційного менеджменту, розвиток 
інфраструктури, створення вну-
трішньоуніверситетської системи 
забезпечення якості освітньої ді-
яльності, академічної доброчесно-
сті, дійову систему морального й 
матеріального стимулювання та за-
охочення до творчої, ініціативної, 
ефективної діяльності співробітни-
ків усіх категорій.

«Відповідність сучасним вимо-
гам змісту освітніх програм та їх 
реалізації підтверджується успіш-
ним проходженням акредитаційних 
процедур за новими технологіями 
НАЗЯВО. У тому числі три програ-
ми акредитовано зі статусом «зраз-

кова», що є одним із найвищих по-
казників серед закладів вищої освіти 
України», – підкреслив Анатолій Ва-
сильєв.

Про високу якість підготовки сту-
дентів, як зазначив в.о. ректора, свід-
чать лідерські позиції університету у 
всеукраїнських конкурсах студент-
ських наукових робіт та олімпіадах.

Істотним розвитком та здобутка-
ми характеризується наукова діяль-
ність. Так, науковці університету у 
2017 році отримали Державну пре-
мію в галузі науки і техніки, а в 2019 – 
премію Кабінету Міністрів України 
за розроблення й упровадження ін-
новаційних технологій. Про успіш-
ність в науковій царині свідчить і 
річний обсяг наукових досліджень, 
виконаний у 2019 році, що майже 
в п’ять разів перевищив показник 
2014-го. Завдяки активній міжнарод-
ній діяльності за п’ять років кількість 
загальноуніверситетських міжнарод-
них грантів зросла утричі.

Підсумовуючи, Анатолій Васи-
льєв наголосив: «У звітному періоді 
закладено передумови для продов-
ження політики розвитку та успіш-
ності СумДУ як високорейтингового 
європейського інноваційного ЗВО, 

що сповідує ідеологію університету 
дослідницького типу, головним прі-
оритетом якого є якість в усіх її скла-
дових».

Заслухавши й обговоривши звіт 
в.о. ректора, конференція трудового 
колективу Сумського державного уні-
верситету одноголосно схвалила ро-
боту професора Анатолія Васильєва 
на посаді ректора по забезпеченню 
діяльності та розвитку закладу.

Основні завдання Сумського дер-
жавного університету на 2021 рік 
визначив у своєму виступі перший 
проректор Василь Карпуша. Він 
подякував членам колективу за під-
тримку його кандидатури на вибо-

рах ректора, а пріоритетом у діяльно-
сті на цій посаді визначив подальше 
виконання Стратегічного плану роз-
витку Сумського державного універ-
ситету на 2020–2026 роки.

«Важливим завданням є забезпе-
чення подальшого безперервного 
розвитку, що ґрунтована на філосо-
фії якості, й одержання в найближ-
чій перспективі статусу дослідниць-
кого університету»,  – наголосив 
Василь Карпуша.

Галина ЛЕВИЦЬКА
керівник пресцентру Сумського 

державного університету,
м. Суми

Узагальнюючи результати діяльності
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Лариса БЕРЕЗІВСЬКА, 
директор Державної науково-

педагогічної бібліотеки України 
імені О.В. Сухомлинського, доктор 

педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН 

України, м. Київ

Володимир ІЛЬЇН, 
професор Київського 

національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор 
філософських наук, професор, 

член-кореспондент НАПН 
України, м. Київ

Галина КУЗНЕЦОВА,
перший проректор Глухівського 
НПУ імені О. Довженка, доцент, 

м. Глухів, Сумська обл

Олександр МІХНО,
 директор Педагогічного музею 
України. кандидат педагогічних 

наук, старший науковий 
співробітник, м. Київ

Петро САУХ, 
академік-секретар відділення 

вищої освіти НАПН України, 
доктор філософських наук, 
професор, академік НАПН 

України, м. Київ

Людмила ФИЛИПОВИЧ, 
завідувач відділу Інституту 

філософії імені Г.С. Сковороди НАН 
України, доктор філософських 

наук, професор, м. Київ

Алла БОЙКО,
доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент 
НАПН України,

м. Київ

Валерій КОВТУН, 
директор Коломийського 
педагогічного коледжу, 

м. Коломия,  
Івано-Франківська обл.

Сергій КУРБАТОВ, 
головний науковий співробітник 

Інституту вищої освіти НАПН 
України, доктор філософських 

наук, м. Київ

Любов НАЙДЬОНОВА, 
заступник директора Інституту 

соціальної та політичної 
психології НАПН України, доктор 

психологічних наук,
член-кореспондент НАПН 

України, м. Київ

Марина СИДОРКІНА,
старший науковий співробітник

Інституту соціальної та політичної 
психології НАПН України, 

кандидат психологічних наук, 
м. Київ

Назіп ХАМІТОВ, 
провідний науковий 

співробітник Інституту філософії 
імені Г.С. Сковороди НАН України, 

доктор філософських наук, 
професор, м. Київ

Михайло БОЙЧЕНКО,
професор Київського 

національного університету 
імені Тараса Шевченка, доктор 
філософських наук, професор, 

м. Київ

Ірина КОРОЛЬКОВА, 
журналіст,

м. Ізмаїл, Одеська обл.

Світлана ЛИТВИНОВА,
в.о. заступника директора 
Інституту інформаційних 

технологій і засобів навчання 
НАПН України, доктор 

педагогічних наук, м. Київ 

Олена ОНАЦЬ, 
завідувач відділу Інституту 
педагогіки НАПН України, 

кандидат педагогічних наук, 
старший науковий співробітник,  

м. Київ

Надія СКОТНА,
ректор Дрогобицького державного 
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У розробленій концепції гру-
пової навчальної діяльності 

Ольга Григорівна спирається на пе-
дагогічні, філософські, соціологічні 
та психологічні дослідження, у яких 
чільне місце відведено вивченню 
діяльності малих груп людей, зако-
номірностям групової динаміки. У 
системі поглядів педагога-новато-
ра знайшли відображення сутність 
групового навчання як складника 
цілісної системи пізнавальної ді-
яльності учнів; положення про малу 
навчальну групу як єдиний суб’єкт 
учіння, самостійну навчальну оди-
ницю шкільного класу; зміст, фор-
ми і засоби навчання школярів у 
складі малих груп; сукупність пси-
холого-педагогічних, організацій-
но-методичних умов започаткуван-
ня і здійснення групового навчання; 
рекомендації вчителям стосовно 
різних аспектів організації, керів-
ництва та контролю, які стосуються 
групової діяльності учнів.

На особливу увагу заслуговує те, 
що для групової навчальної діяль-
ності спілкування є невід’ємною 
умовою і результатом освітнього 
процесу. Навчання в складі малих 
груп забезпечує впровадження не-
властивого традиційній методи-
ці навчального спілкування учнів, 
тобто створює умови для задово-

лення однієї з важливих природ-
них потреб людини  – потреби у 
спілкуванні, вираженні думки в 
зовнішній мові, наданні й одер-
жанні допомоги однокласників.

Із часу оприлюднення концепції 
минуло понад 20 років. Натепер мо-
нографія Ярошенко  О.Г. «Проблеми 
групової навчальної діяльності шко-
лярів: дидактико-методичний ас-
пект» (К.: Станіца, 1999), у якій було 
розкрито основні новаторські поло-
ження, стала бібліотечною рідкістю. 
Тому видання книги «Віхи станов-
лення наукової школи», приуроче-
не до 70-річного ювілею її автора, є 
доречним як ніколи. Наголошую на 
цьому з кількох причин. Перша: на-
мір відстояти вітчизняну педагогічну 
науку. Адже не секрет, що останнім 
часом нас намагаються переконати, 
що все зарубіжне краще і саме тому 
вартує запозичення, а власним здо-
буткам пора відійти в небуття. Су-
часні зарубіжні теоретики заговори-
ли і про роботу в команді (групами) 
та лідерство, подаючи цю інформа-
цію як чергове ноу-хау. Але кожен, 
хто прочитає книгу О.  Ярошенко, 
пересвідчиться, що в середній осві-
ті командна робота учнів – це не за-
рубіжна новація, а обґрунтований, 
експериментально перевірений і під-
кріплений різноплановим навчаль-

но-методичним забезпеченням ваго-
мий доробок вітчизняного науковця 
і педагога-практика.

Друга причина: нині нав’язуєть-
ся думка, що публікації десятиріч-
ної (а  чи варто вже говорити про 
двадцятирічної?) давнини не за-
слуговують на увагу, бо за давністю 
часу перетворилися на «педагогічне 
сміття». А як же тоді історія педаго-
гіки з її безцінними, непідвладними 
часові відкриттями?

Третя причина: затребуваність 
розвитку вітчизняних наукових 
шкіл у педагогіці  – це реалія сьо-
годення. Статистичні дані під-
тверджують, що кількість захи-
щених докторських дисертацій не 
дорівнює кількості наукових шкіл. 
Для цього потрібно, щоб у вчено-
го з’явилися послідовники, які по-
діляють, підтримують і розвива-
ють його наукові ідеї. Тому цілком 
доречно, що книга «Віхи станов-
лення наукової школи» знайомить 
із тими, хто підхопив наукові ідеї 
О.  Ярошенко і працює над їх роз-
витком та поширенням. Та й сама 
Ольга Григорівна не стоїть осто-
ронь цієї справи. Як один із сучас-
них затребуваних авторів шкіль-
них підручників з хімії для 7-11 
класів і природознавства для 5 кла-
су, вона й нині працює на розви-

ток і втілення головних ідей автор-
ської концепції групової роботи. 
Погляньмо на тексти параграфів її 
підручників із природознавства та 
хімії, надрукованих у 2013-2018 рр.: 
усі вони мають рубрику «Попра-
цюйте групами». Це дозволяє, по-
чинаючи з уроку вивчення нового 
матеріалу, застосовувати групову 
роботу і перетворювати навчаль-
ний процес із монологу вчителя на 
полілог учнів, у ході якого непрості 
наукові істини стають доступними 
і зрозумілими завдяки співпраці і 
взаємонавчанню.

Вихід у світ нової книги Ольги 
Ярошенко «Віхи становлення науко-
вої школи : наукове видання» (Він- 
ниця: Видавець ФОП Кушнір  Ю.В., 
2020) розцінюю як підтвердження 
життєздатності й фундаментально-
сті вітчизняних педагогічних дослі-
джень, а також як наочний приклад 
розвитку наукових ідей ученого в 
працях його послідовників. У пер-
шій частині книги, яка має наз-
ву «Започаткування наукової шко-
ли», надруковано текст монографії 
О.Г.  Ярошенко «Проблеми групової 
навчальної діяльності школярів: ди-
дактико-методичний аспект» (тієї 
самої, що була опублікована в 1999 
році малим накладом і стала натепер 
рідкістю). Завдяки книзі Ольги Яро-
шенко читачі цієї статті не з моїх слів, 
а самі зможуть пересвідчитися, що 
справжні наукові здобутки вітчиз-
няних учених не мають терміну дав-
ності і затребувані в сучасній педа-
гогічній практиці. Водночас є нагода 
ближче познайомитися з науковою 
школою академіка НАПН України 
О.Г. Ярошенко та досягненнями тих, 
хто до неї належить. Цьому питан-
ню присвячена друга частина книги 
під назвою «Розвиток наукових ідей 
школи у працях послідовників».

За словами самої Ольги Григорів-
ни, монографія «Проблеми групової 
навчальної діяльності школярів: ди-
дактико-методичний аспект»  – ма-
ленький потічок, із якого бере по-

чаток могутня ріка – наукова школа, 
що стала повноводною завдяки здо-
буткам її наполегливих учнів. Їх у 
неї тридцять: 4 доктори і 24 канди-
дати наук, 2 нинішніх аспіранти.

Праці О.  Ярошенко відомі не 
лише в Україні, але й далеко за її 
межами. Віднедавна талановиту 
науковицю запрошують бути за-
рубіжним керівником досліджень 
докторів філософії в Республіці 
Казахстан.

Один із тих, кому Ольга Григорів-
на відкрила дорогу в науку – автор 
цих рядків, завдяки їй сформував-
ся як учений. Ми всі продовжує-
мо вчитися у фундаторки наукової 
школи, адже вона не лише теоре-
тик, але й шкільний учитель, викла-
дач університету, наставник молоді. 
Уже багато років поспіль О.Г.  Яро-
шенко відгукується на запрошення 
взяти участь у науково-практич-
них конференціях, що проводяться 
на базі нашого коледжу, зустрітися 
з викладачами і студентами, дати 
практичні поради вчителям хімії 
та біології шкіл міста і району. Для 
всіх нас спілкування з академіком – 
майстер-клас і величезний заряд на-
тхнення, без якого не підготувати 
справжнього вчителя. А для самої 
Ольги Григорівни це аж ніяк не па-
радні візити, а практична можли-
вість звірити правильність курсу, 
яким іде тепер педагогічна наука.

Щиро бажаємо Ользі Григорівні 
творчої наснаги, цікавих ідей і ба-
гато надійних послідовників та од-
нодумців, які примножуватимуть 
здобутки й досягнення наукової 
школи!

Петро САВЧУК,
директор Комунального закладу 

вищої освіти
«Барський гуманітарно- 

педагогічний коледж
імені Михайла Грушевського»,

м. Бар, Вінницька обл.

Істинним педагогічним концепціям забуття не загрожує
Свого часу Дмитро Менделєєв прогнозував, що майбутнє не лише не 

порушить періодичний закон, який він відкрив, але й обіцяє його роз-
будову і розвиток. З упевненістю констатую, що в педагогічній науці 
такий феномен теж відомий. Це є концепція групової навчальної діяль-
ності учнів, яку в 90-х роках ХХ століття розробила Ольга Ярошенко.

Добре відомо, наскільки важливо за компетентнісного підходу на-
вчити учнів працювати в команді й виховати з них лідерів, здатних 

постійно збагачуватися знаннями і вміло ними ділитися. На уроках, де 
раніше панував монолог учителя, створити умови для успішного са-
мовираження учнів і реалізації їх основної особистісної якості – віль-
ного спілкування державною мовою. Саме так учні стають активними 
суб’єктами власної навчальної діяльності, у них успішно формуються 
ключові й предметні компетентності, що повністю відповідає завдан-
ням і цілям Нової української школи.

Особистість

– У житті кожної людини буває час, коли вона аналізує про-
йдений життєвий шлях, у тому числі професійний, і зазвичай 
це припадає на її ювілейні дати. У результаті таких «мозкових 
атак» розумієш, що дуже багато не зроблено.

Втім, на жаль, життя не має зворотного відліку і все прожи-
те і пережите – це вже історія, а в кращому випадку – досвід і 
мудрість. 

Але в подальшому (а ніхто не знає, скільки того «подальшо-
го» буде у кожного) хочеться втілити в життя безліч планів та 
мрій і, головне, ще дуже багато зробити у професійному від-
ношенні, у сфері, якій, власне, присвячено все свідоме життя.

Звісна річ, що, в основному, все пов’язується із життєдіяльністю 
і розвитком рідного Інституту, який і надалі має очолювати галузь 
осіб з особливими потребами, розробляючи і науковий, і змісто-
вий, і навчально-методичний супровід  процесу їхнього навчання.

У контексті вимог сьогодення постає ціла низка проблем, не 
лише нагальних наукових – діагностики, раннього втручання, 
дистанційного навчання та ін., а й суто організаційних. Насам-
перед, йдеться про пожвавлення проектної діяльності, альтер-
нативи фінансування і, що важливо, омолодження кадрів, у 
тому числі серед керівного складу.

Тож, попереду багато роботи, багато цікавих подій, і хочеть-
ся вірити, що колись, із почуттям виконаного обов’язку зможу 
сказати – я щаслива людина.

Ювілей – час окреслення нових проєктів
Знані вчені освітньої галузі В’ячеслав Засенко і Людмила Карамушка цього року ювіляри. Вітаючи їх з 

ювілейним днем народження, редакція, разом із побажаннями творчої наснаги, здоров’я й успіху, попро-
сила сказати кілька слів щодо месиджу, винесеного у заголовок. 

В’ячеслав ЗАСЕНКО,
директор Інституту спеціальної 
педагогіки і психології
імені Миколи Ярмаченка 
НАПН України, доктор
педагогічних наук, професор
академік НАПН України

Людмила КАРАМУШКА,
заступниця директора з науково-
організаційної роботи та 
міжнародних наукових зв’язків 
Інституту психології імені 
Г.С. Костюка НАПН України, 
доктор психологічних наук, 
професор, академік НАПН України

– Насамперед – спільна активність з моїми колегами, уч-
нями (аспірантами та докторантами) з Інституту психології 
імені Г.С. Костюка НАПН України та колегами з партнерських 
організацій щодо подальшого розвитку організаційної психо-
логії, одного з нових і, водночас, достатньо потужних і пер-
спективних напрямів сучасної психології.

Виконання науково-освітніх та консультативних проєк-
тів, що стосуються психологічного супроводу вирішення ак-
туальних проблем в діяльності сучасних організацій.

Особливої уваги наразі потребують ситуації, пов’язані із 
всесвітньою пандемією, в яких люди опинилися в новій ре-
альності (формат роботи, рівень тривоги і стресу, «ламання» 
кар’єрних планів, нові види професійної комунікації, змі-
на напряму професійної роботи, зрештою втрата роботи). У 
травні цього року нами створено спеціальну сторінку «Пси-
хологічна підтримка персоналу» на Facebook, де здійснюють-
ся психологічні консультації.

Суттєвою є співпраця з громадсько-професійними органі-
заціями, зокрема з Українською Асоціацією організаційних 
психологів та психологів праці, що її створено за моєї безпо-
середньої участі, і яка активно працює вже 18 років в Украї-
ні, залучаючи українських психологів до участі у зарубіжних 
форумах за кордоном, міжнародних наукових проєктах, а та-
кож видає спільно з Інститутом психології імені Г.С. Костюка 
НАПН України науковий журнал (категорія «Б») «Організа-
ційна психологія. Економічна психологія», який входить до 
міжнародних наукометричних баз.

У контексті мого наукового ювілею слова великої подяки 
рідному Інституту психології імені Г.С. Костюка і Національ-
ній академії педагогічних наук України.
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чи історичні декорації, тримаючи читача/
слухача в напруженні й викликаючи сильні 
емоції. За таких передумов кожен член ау-
диторії стає ніби співучасником дійства чи, 
принаймні, його активним спостерігачем. 
Тим більше ці вимоги мають стосуватися 
аудиторії іноземних студентів, які мають 
в ідеалі перейнятися й нашим болем, при-
наймні зрозуміти, що чужого болю немає, 
що всі ми нині перебуваємо у одному човні 
в бурхливому турбулентному потоці істо-
ричних подій ХХІ століття. 

Іще одне суттєве зауваження щодо осо-
бливостей і відмінності системи науки й 
освіти. Сучасна академічна наука є своєрід-
ним ярмарком ідей, де безліч авторів можуть 
конкурувати між собою у оцінці фактів або 
ж інтерпретаціях тих чи інших подій. Це пе-
ретворює історичне пізнання на «поле» різ-
номанітних думок і «мовних ігор», в резуль-
таті яких історична реальність часто-густо 
розчиняється в множинності теоретичних 
конструктів. Однак маємо враховувати, що 
продуктивний для академічної науки пізна-
вальний процес стає сумнівним при написан-
ні підручника, оскільки розмитість категорії 
істини ставить під сумнів сам професійний 
статус історії як навчального предмета і соці-
альну значимість вітчизняної історії. Тобто, 
маємо прагнути того, щоб підручник пред-
ставляв собою консолідований масив знань, 
який більш-менш відображає реальні аспек-
ти історичного минулого нашої країни. 

При написанні підручника актуалізуєть-
ся «проблема істини». Ситуація ускладню-
ється тим що поняття «наукової істини» має 
співвідноситися з поняттям «правди», яке 
побутує в суспільній памяті народу й апе-
лює до розуміння суспільної справедливості, 
до уявлень про можливі й бажані тенденції 
подальшого розвитку суспільства. Жодна 
інша «правда» не може спонукати людей до 
активної життєвої позиції, тим більше уч-
нів  / студентів із їхнім юнацьким максима-
лізмом. Річ у тім, що в «істини» і «правди» 
різна онтологічна основа – «істина» апелює 
до об’єктивної дійсності, а «правда» – до сві-
ту суспільних відносин, створеного людьми. 
Тому «правда» завжди емоційно забарвлена й 
компенсує своєю привабливістю відносність 
обґрунтування «істини» в процесі пізнання. 
Зокрема й тому, що повну «істинність» істо-
рії відтворити майже неможливо, і не лише 
в силу її складності й багатоманітності, а й з 
причини її незавершеності й відкритості до 
майбутнього. А тим часом молодь схильна до 
«абсолютної правди», яка б стала дороговка-
зом у житті. 

Саме тому при написанні підручника 
доводиться користуватися двома джерела-
ми інформації. З одного боку, це так звані 
емпіричні (історичні) джерела інформації, 
а з іншого – «позаджерельні знання», тоб-
то комплекс теоретичних знань і система 
соціонормативних цінностей, що відпові-
дають світоглядові історика. Зазначена си-
стема цінностей і є своєрідною «призмою», 

крізь яку історик розглядає як емпіричну 
джерельну інформацію, так і весь предмет 
дослідження загалом. Саме навколо цих 
«призм» і формуються наукові школи, для 
котрих характерний: 1) пізнавальний інте-
рес до певної тематики історичного дослі-
дження; 2) загальні принципи постановки й 
вирішення дослідницьких завдань; 3) спіль-
ність теоретичних уявлень. 

НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
ЯК СВІТОГЛЯДНА ПОЗИЦІЯ АВТОРА
Хочемо чи ні, але кожен науковець-до-

слідник і освітянин неминуче стає заруч-
ником сьогодення. Йдеться не лише про 
вплив суспільних інтересів чи пряме соці-
альне замовлення з боку державної полі-
тики – такого роду вплив завжди був і ви-
знавався сумлінними дослідниками, а про 
глибше розуміння того, що сам образ мину-
лого в працях певного автора чи представ-
ників однієї історичної школи не може бути 
«об’єктивним» у принципі. Будь-яка версія 
минулого може бути в кращому випадку 
лише його наближеною «реконструкцією», а 
в гіршому – довільною «конструкцією», яка 
взагалі мало співвідноситься зі «справж-
нім» минулим. 

Тут завжди виникає ситуація можливо-
го маніпулювання історичним матеріалом з 
боку тих чи інших політичних сил, що праг-
нуть використовувати історичні знання на 
шкоду суспільству, провокують війни, гено-
цид і міжнародні конфлікти. На мою думку, 
в час гібридної війни Росії проти України 
основою світоглядної позиції сучасного до-
слідника й освітянина має стати національ-
на безпека України. І така спрямованість має 
стосуватися не лише вітчизняного слухача, 
але й зарубіжного. А надто – коли зважати на 
той велетенський пропагандистський апарат, 
який Росія задіяла для утвердження свого ім-
перського наративу на шкоду, на дискредита-
цію наративу українського. 

Чи не стикаємось ми тут із зайвою дра-
матизацією міжнародної ситуації навколо 
України? За моїм переконанням – жодним 
чином. Адже ця неоголошена війна Росії 
проти України триває вже понад сім років, 
а кінця-краю агресії й відновлення терито-
ріальної цілісності нашої держави поки що 
не бачимо. І причина тут насамперед в пози-
ції Росії: «НАСТАМНЕТ». 

Щоправда, тішимо себе думкою про по-
дальшу підтримку України з боку наших со-

юзників на міжнародній арені? Тут доречно 
послатися на авторитетний американський 
журнал Foreign Affairs. Ще в номері за гру-
день 2018 р. він акцентував увагу на загроз-
ливу для України ситуацію з Росією: «вплив 
наративів Кремля на розуміння міжна-
родною спільнотою суті подій в Україні». 
Російський наратив розмиває статус Украї-
ни як жертви агресії. Тож українському ке-
рівництву треба «повернути національний 
наратив України в центр міжнародних 
дебатів й нагадати західним лідерам про 
необхідність захищати ті цінності, ко-
трі лежать в основі їхніх суспільств». 

Вихід із ситуації американські дослідни-
ки вбачають у тому, що виклику з боку ро-
сійської історичної політики потрібно не-
ухильно давати належну відсіч: «Оскільки 
в українського народу немає жодних шан-
сів на успіх у військовому зіткненні з Росі-
єю – чи то на суші, чи на морі – найбільші 
шанси на прорив у цьому гібридному кон-
флікті полягають у зміцненні почуття 
національної ідентичності, яке допоможе 
країні дистанціюватися від її історич-
них зв’язків з Росією. Це і є головним фрон-
том у тій конфронтації, яка обумовлена 
історією цих двох країн… Москва любить  

говорити про те, що сучасні українці і росі-
яни – це єдиний народ, що робить прагнен-
ня України зблизитися із Заходом одночас-
но і зрадою, й екзистенціальною загрозою 
для майбутнього». 

У цій характеристиці, як мовиться, нічого 
додати чи відняти. Зазначене вище є ще од-
ним аргументом на користь того, що в істо-
ричній політиці маємо утверджувати україн-
ський наратив. Якщо не будемо цього робити 
ми, то це зробить Москва, щоб не втратити 
свого імперського шансу. І тут багато що за-
лежить від здатності української національ-
ної еліти мобілізувати народ і повести його 
за собою. Прикладом для українського су-
спільства тут може бути позиція нашої зем-
лячки 5-го прем’єр-міністра Ізраїлю Голди 
Меїр: «Бути чи не бути – це не питання ком-
промісу. Або вам бути, або не бути». 

Отже, головне запитання до авторів на-
вчальної літератури з історії, як на мою 
думку, мало б бути сформульовано в та-
кий спосіб: «Чи націлений історичний ма-
теріал курсу на протистояння російському 
наративу й утвердження наративу україн-
ського»? Тоді ми будемо здатні дати відпо-
відь і на друге (прикладне) запитання: «Чи 

Методологія

ІСТОРІЯ – НАУКА 
І НАВЧАЛЬНИЙ ПРЕДМЕТ

Сфера освіти невіддільна від суспіль-
но-політичних процесів кожної кра-

їни і світу в цілому. І тому великий сумнів 
викликала у свій час Рекомендація Парла-
ментської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), 
яка ще в 1996 р. стосовно вивчення історії 
в Європі стверджувала: «історична освіта 
має бути вільною від політики. Історія для 
істориків, а не для політиків й ідеологів». 
Тим часом практика довела, що дослідник 
не може повністю відсторонитися від про-
блем сучасності й дотримуватися принци-
пу «історія для істориків». Хай тисячу разів 
науковці стверджують, що справжня нау-
ка зводиться до продукування одних знань 
на основі інших. Однак, коли йдеться про 
сферу освіти, то попри увесь ступінь аси-
мільованих нею наукових знань, вона вже є 
зовсім іншим суспільним явищем, що під-
лягає іншим законам ніж академічна наука. 
А коли вже мова заходить про гуманітарну 
сферу людського буття, то й наука в ній є не 
просто сумою знань, а соціальним механіз-
мом, спрямованим на розширення способу 
сприйняття людиною світу і себе у цьому 
світі (М. Мамардашвілі). 

Доводиться зважати й на те, що попри 
процес глобалізації проблема національно-
го суверенітету у наші дні знову виявилась 
підпорядкованою злобі дня (Жак Делор). 
Тож практичне застосування історичних 
знань у навчальному процесі потребує від-
повіді достоту на ті запитання, які хвилю-
ють наших сучасників і на які вони споді-
ваються отримати відповідь «тут і тепер». 
Тому й історик із безкінечного обсягу свід-
чень минулого з повним на те правом оби-
рає коло саме тих проблем і періодів, які, на 
його думку, є актуальними й заслуговують 
на першочерговий розгляд. Тобто, тематика 
винесених у навчальні плани проблем має 
постійно уточнюватися, відповідно до їх ак-
туальності. 

Звинувачення науковців і освітян з боку 
політичних пропагандистів у «перепису-
ванні історії» є безпідставними, бо полі-
тики ігнорують своєрідність процесу істо-
ричного пізнання. Зміна загальних уявлень 
про людину й суспільство спонукає нас 
по-іншому поглянути й оцінити значення 
тих чи інших фактів минулого, побачити в 
минулому те, чого не помітили наші попе-
редники. До того ж нині від історика – ква-
ліфікованого дослідника  – не вимагається 
наукової нейтральності аж до відсторонен-
ня, він нікуди не може подітися від сповіду-
ваної ним системи цінностей, культурних 
засад своєї національності, особливостей 
статі тощо. Усвідомлення одного цього – 
уже революція в пізнанні. 

Тож коли йдеться про підручник для 
учнів чи студентів, історики все частіше 
вдаються до такої форми оповіді, як істо-
ричний наратив. За його допомогою вони 
намагаються досягти ефекту безпосеред-
ньої присутності, відтворюючи через ме-
тафору духовну атмосферу й розставляю-

Василь ТКАЧЕНКО,
головний науковий співробітник
Інституту всесвітньої історії 
НАН України,
доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України

З огляду на власний досвід викладацької роботи із іноземними студентами на факультеті 
міжнародних відносин і міжнародного права КДУ (1974-1979 рр.), а також із врахуванням свого 
творчого доробку на ниві вітчизняної історичної науки, хотів би радше поділитися власними су-
дженнями та клопотами щодо цієї аж надто делікатної сфери освітньої роботи. Насамперед – про 
те, як я уявляю собі  процес викладання історії (не претендуючи на істину в останній інстанції, а 
лише з міркувань власного досвіду). 

На величезну моральну відповідальність цієї праці вказував у свій час голова комісії ЮНЕСКО 
з питань освіти Ж. Делор: «Наші сучасники потерпають від запаморочення, розриваючись між 
процесом глобалізації… і пошуком своїх коренів, належності до тієї чи іншої спільноти. Освіта 
має зайнятися цією проблемою, оскільки вона більше аніж будь-коли, бере участь у процесі 
зародження нової всесвітньої спільноти». Саме тому комісія виділила серед найвищих рівнів 
компетентності – навчитися жити разом. Процес освіти має відіграти роль того «соціального 
капіталу», що допоможе утверджувати принципи демократії, особистісної самореалізації та твор-
чого потенціалу різних спільнот, їхнього взаєморозуміння, внесення мирних відносин і гармонії 
у нинішнє хаотичне становище у світі. 

Замітки з приводу складання
навчальної літератури з історії

 Практичне застосування історичних знань у навчальному процесі 
потребує відповіді достоту на ті запитання, які хвилюють наших 
сучасників і на які вони сподіваються отримати відповідь «тут 
і тепер». Тому й історик із безкінечного обсягу свідчень минулого 
з повним на те правом обирає коло саме тих проблем і періодів, які,  
на його думку, є актуальними й заслуговують на першочерговий 
розгляд. Тобто, тематика винесених у навчальні плани проблем має 
постійно уточнюватися, відповідно до їх актуальності  
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містить підручник (посібник) ті творчі на-
працювання, які годились би для утвер-
дження українського наративу серед зару-
біжної спільноти, як дотого закликає нас 
поважний американський журнал Foreign 
Affairs»?

Йдеться жодним чином не про «проми-
вання мізків», а про донесення правди про 
історичну долю тієї землі і тієї людності, 
яка волею історичних обставин опинила-
ся на фронтирі (пограниччі) трьох імпер-
ських цивілізацій: польської католицької, 
російської православної і османської му-
сульманської. Зіткнення цих трьох геополі-
тичних плит закономірно викликало соці-
альні «землетруси» й «виверження», котрі 
створювали неймовірно тяжкі умови для 
самоствердження українців у своїй націо-
нальній ідентичності, у власній суверенній 
державі. І та Україна, що є на день сьогод-
нішній, є не failed state (невдала держава), а 
унікальне досягнення українського народу 
як демосу, а не лише етносу. 

МОДУЛІ
ЧИ НАРАТИВ?

А тим часом багато хто у світі навіть серед 
освічених людей взагалі не може показати 
Україну на мапі світу. Показовим може бути 
факт минулого 2020 року, коли Держсекре-
тар США Майк Помпео попросив журна-
лістку NPR (NationalPublicRadio) Мері Луїз 
Келлі ідентифікувати Україну на контур-
ній карті світу. Журналістка із завданням 
не справилася, що дало для Помпео підста-
ву написати на сайті: «Варто зазначити, що 
Бангладеш – це не Україна». 

І такій прикрій ситуації немає чому ди-
вуватися. Маємо враховувати і такий фено-
мен, як стан вивчення історії у нинішньому 
світі. Варто прислухатися до одного із най-
більш авторитетних гуманітаріїв сьогоден-
ня як Ніл Фергюсон: «Протягом останніх 
майже тридцяти років західним школярам 
і студентам втовкмачували ідею ліберальної 
освіти, в якій не залишалося місця для істо-
рії. Їх навчали окремих «модулів», а не нара-
тивів». З текстів зникла аргументація щодо 
основних трендів суспільного поступу, а на-
томість запанував виклад певної послідов-
ності, в якій «одна клята подія йде слідом за 
іншою», а в підсумку навчальний матеріал 
постає як купа оцих самих розпорошених 
«клятих подій». 

Чи варто нагадувати, як система оцих 
самих «модулів» настирливо нав’язувалася 
нашій вітчизняній системі освіти під сур-
динку так званого «Болонського процесу». 
А тим часом втрачалося розуміння того, що 
історія – це не вивчення минулого, а єдине 
надійне джерело знань про плинне сього-
дення, а тому й про безліч майбутніх варіан-
тів суспільного поступу, одному з яких буде 
суджено відбутися і в Україні. У викладача 
історії має бути присутнім розуміння того, 
що немає відмежованих минулого, ниніш-
нього й майбутнього. А натомість є лише 
інтегроване сучасне  – минулого й майбут-
нього. 

«То що ж мають робити історики?  – за-
питує Ніл Фергюсон. І відповідає: Насампе-
ред, наслідуючи соціологів і покладаючись 
на кількісні дані, історики можуть розро-
бити “закони охоплення”», тобто «перетво-
рити вцілілі уламки минулого на історію, 
знання та інтерпретацію, що ретроспектив-
но впорядковує й перевіряє людські прогно-
зи… А якщо ні, тоді історія – ніщо інше, як 
гороскоп з ранкової газети». Тож справжня 
функція історичного прозріння  – повідо-
мити людей про сьогодення, що є наслідком 
їхнього минулого. Ми вивчаємо історію, 
щоб краще розібратися, як наразі маємо ді-
яти. Перспектива становлення чи падіння 
українського суверенітету є аж надто важ-
ливою, щоб полишити її на розсуд популя-
ризаторів історії-колажу. 

Успіх становлення тої чи іншої держави 
традиційно викладається як завоювання 
території й прилучення певного континген-
ту населення. І в цьому є свій конструктив-
ний момент: тоді панувало «право меча». 
Однак нині суспільний поступ полягає в ре-
алізації цивілізаційних засад: утвердженні 
тих економічних, соціальних і політичних 
інституцій, завдяки яким облаштовуєть-
ся територія, створюються наукові лабора-

торії та мистецькі твори, врешті-решт про-
кладаються каналізаційні труби й арки, без 
яких річки та колодязі перетворюються на 
джерело холери. А найголовніший показ-
ник – тривалість та якість людського життя, 
задоволення потреб у їжі, воді, соціальному 
захисті й улаштованому довкіллі. 

Та все ж справа й не настільки безнадій-
на. Як показує світовий досвід, вихід може 
бути у запровадженні у таких особливих 
випадках курсу так званої «публічної істо-
рії»  – презентації історичних знань більш 
зрозумілими для даної аудиторії засобами. 

ВИХІД –
ПУБЛІЧНА ІСТОРІЯ

Сам концепт публічної історії постав на 
Заході в 1970-х, коли намітилось зростан-
ня впливу мас-медіа на висвітлення істо-
ричних процесів. Як наукова дисципліна 
публічна історія виникла у США і Великій 
Британії, набула поширення у Франції, а 
дедалі й розійшлася по всьому світу. Відпо-
відний науковий часопис The Public Histo-
rian перейнявся впровадженням історич-
них знань до вирішення сучасних проблем 
суспільства. Наприкінці ХХ ст. цей напрям 
посів поважне місце серед магістерських 
програм. У ХХІ  ст. спостерігається глоба-
лізація практик публічної історії. А вже в 
2010 році було створено й Міжнародну фе-
дерацію публічної історії. Серйозне став-
лення до цього напряму пояснюється й 
тим, що, вийшовши за межі академічного 
середовища, у полі мас-медіа історичні по-
дії можуть стати (й стають!) полем мані-
пуляції з боку тих чи інших лобістських 
груп, стають жертвою міфологем. Однак 
це не привід для відмови навчальних за-
кладів від публічної історії, а скоріше ви-
клик для викладачів щодо утвердження в 
студентській аудиторії наукових засад і 
принципів інтерпретації історичних по-
дій. Як на мій погляд, вихід із ситуації ле-
жить в умілій популяризації академічних 
напрацювань, підготовлених, насамперед, 
науковцями Інституту історії НАН Укра-
їни (йдеться насамперед про двотомник 
«Україна – українці» у серії «Енциклопедія 
історії України»).

Отже, викладачі публічної історії мають 
говорити з широкою публікою доступною 
мовою та у тих форматах, які можуть бути 
їй зрозумілими, вдаючись час від часу за до-
помогою до документальних фільмів, ви-
ставок та публічних дискусій. Велика ува-
га має бути приділена діалогу з аудиторією, 
що в ідеалі мало б привести до співтворення 
публічного наративу спільними зусиллями 
викладачів та слухачів. Однак за неодмінної 
умови: підручник чи навчальний посібник 
не повинен вносити сум’яття у аудиторію 
непрофесійним викладом дидактичного 
матеріалу. 

А тим часом проблема стає все актуаль-
нішою. Зокрема державна установа Україн-
ський інститут у своїх матеріалах під наз-
вою «Стратегії Українського інституту на 
2020-2024 роки» зазначає: «Нечисленні до-
слідження показали, що Україна асоцію-
ється в іноземців переважно з негативними 
образами. За результатами опитування… 
три ключові асоціації з Україною – це вій-
на, Росія, бідність». Причини цьому в доку-
менті зазначаються такі: 1) брак культурних 
та історичних асоціацій з Україною (Укра-
їна виключена як суб’єкт зі світової історії 
та культури); 2) нав’язані здебільшого хиб-
ні негативні асоціації з Україною (націона-
лізм, колабораціонізм, антисемітизм тощо); 
3) відсутність проактивного українського 
голосу в культурному, науковому середови-
щах та медійному полі; 4) Україна – постій-
не джерело «поганих новин». 

Тож ситуація диктує необхідність усві-
домлення того, що навчальна література з 
історії має проходити спеціальний фахо-
вий відбір (у дидактичному й методичному 
сенсах), оскільки, недосконала у фаховому 
відношенні, працюватиме не на позитив-
ний бренд України, а на руку її неприяте-
лів. Критерії до навчальної літератури сві-
тоглядного характеру мають бути такими 
ж, як і до усієї дипломатичної служби: по-
рядність, професіоналізм, патріотизм. З цих 
критеріїв треба й виходити. 

Методологія

Лариса ЛУК’ЯНОВА,
директор Інституту педагогічної освіти
та освіти дорослих НАПН України,
доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент НАПН України

Зростання ролі освіти дорослих на початку 
ХХІ ст. зумовлено динамікою соціального 

і науково-технічного прогресу, змінами у змісті 
й характері праці, збільшенням вільного часу та 
можливостями його раціонального використан-
ня. Освіта дорослих стає ключовим компонен-
том цілісної загальної системи освіти і навчання 
впродовж життя. 

Результати міжнародних експертних опиту-
вань свідчать про наявність позитивного впли-
ву різних форм освіти і навчання дорослих на 
продуктивність праці та зайнятість. 

Освіта дорослих і в нашій країні має набу-
ти законодавчого унормування з визначенням 
принципів і механізмів державної підтримки, 
ролі основних суб’єктів, їх прав і обов’язків, 
способів координації між різними провайдера-
ми освітніх послуг, а також механізмів фінансу-
вання  з бюджету.

У 2005–2020 рр. Національна академія педа-
гогічних наук України й Інститут педагогічної 
освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна по-
силили увагу до наукового забезпечення роз-
витку освіти дорослих. Так, підготовлено «Білу 
книгу національної освіти України (2010), На-
ціональні доповіді «Про стан і перспективи 
розвитку освіти в Україні» (2011, 2016), у яких 
окреслено пріоритетні напрями наукового і ме-
тодичного забезпечення різних категорій дорос-
лого населення.

У 2008  р. в Інституті педагогічної освіти і 
освіти дорослих НАПН України створено від-
діл андрагогіки. Співробітники цього Інститу-
ту стали ініціаторами і засновниками першої в 
Україні Громадської спілки «Українська асоціа-
ція освіти дорослих», яку 2016  р. прийнято до 
Європейської асоціації освіти дорослих.

Проведення міжнародних заходів з цих про-
блем сприяло посиленню уваги до вивчен-
ня і творчого використання прогресивних і 
конструктивних ідей навчання різних катего-
рій дорослого населення (Форум «Європей-
ський Союз  – Україна: освіта дорослих» під 
егідою Національної комісії України у справах  
ЮНЕСКО (2014  р.), Міжнародні дні освіти до-
рослих на Львівщині (2015 р.) та у Запорізькій 
області (2016), Форум неформальної освіти до-
рослих «Освіта дорослих і розвиток громадян-
ського суспільства» (2017 р.).

Також у 2008 р. в Інституті педагогічної осві-
ти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 
України розпочато фундаментальні і прикладні 
дослідження з андрагогіки. За їх результатами 
підготовлено й опубліковано 39 монографій, 28 
посібників (навчальних, практичних, методич-
них), 20 методичних рекомендацій, 15 навчаль-
них програм, 11 довідкових видань та 9 збір-
ників наукових праць за матеріалами форумів, 
конференцій. Про затребуваність здійснених 
наукових досліджень свідчить значна кількість 
їх завантажень з Електронної бібліотеки НАПН 
України. Упродовж 2010-2020  рр. у спеціалізо-
ваних вчених радах Інституту захищено 32 док-
торські та 30 кандидатських дисертацій з проб-
леми освіти дорослих.

Науковці розробили Концепцію розвитку 
освіти дорослих в Україні (2016), видали довід-
ково-інформаційні матеріали «Законодавче за-
безпечення освіти дорослих: зарубіжний дос-
від» (2017), проєкт «Концепції розвитку освіти 
дорослих в Україні» (2019). Внесено пропозиції 
до Закону України «Про освіту» (ст. 18 «Осві-
та дорослих»), ініційовано розроблення про-
єкту Закону України «Про освіту дорослих», 

розроблено пакет документів для включення 
професії «Андрагог» до Національного Класи-
фікатора ДК 003:2010 «Класифікатор профе-
сій» (Наказ Мінекономрозвитку від 15.02.2019 
№ 259). 

Розроблено концепції, положення, інструк-
тивні матеріали та науково-методичні реко-
мендації щодо організаційного забезпечення 
відкриття і діяльності центрів освіти дорослих; 
впроваджено навчальні модулі з освіти дорос-
лих для варіативних, різнорівневих програм 
підвищення кваліфікації та стажування педаго-
гічного персоналу закладів формальної і нефор-
мальної освіти; тематичні складові навчальної 
програми з професіоналізації освіти дорослих 
для тренерів і викладачів, які працюють з до-
рослими «Вступ до освіти дорослих»; програми 
авторських тренінгів для педагогічного персо-
налу у сфері формальної і неформальної освіти 
дорослих. 

Вдосконаленню наукового забезпечення роз-
витку освіти дорослих сприяє співпраця НАПН 
України з МОН України, а також Представни-
цтвом Інституту з міжнародного співробітни-

цтва Німецької асоціації народних університе-
тів DVV International в Україні (відповідно до 
Угоди від 5 листопада 2014 р.)

У вересні 2020 року Міністерством освіти і 
науки України на громадське обговорення було 
винесено проєкт Закону України «Про освіту 
дорослих», ініціаторами й співавторами яко-
го стали МОН України, Українська асоціація 
освіти дорослих та Інститут педагогічної осві-
ти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  НАПН 
України. Наразі відбувається доопрацювання 
законопроєкту. 

Принципово новою у законопроєкті є стат-
тя «Статус та основні принципи діяльності 
Національної ради з питань підтримки освіти 
дорослих» як консультативно-дорадчого орга-
ну на постійній основі при центральному ор-
гані виконавчої влади у сфері освіти і науки. 
Рада формуватиметься в результаті конкурсно-
го відбору з числа представників громадських 
об’єднань, провайдерів освіти дорослих, нау-
кових та експертних організацій, у тому чис-
лі зарубіжних. Серед завдань, виконання яких 
покладається на раду, такі: систематичне від-
стеження та аналіз потреб в освіті дорослих; 
узагальнення світового та вітчизняного досві-
ду у цій сфері; сприяння залученню представ-
ників інститутів громадянського суспільства, 
українських і міжнародних експертів до роз-
витку освіти дорослих; систематичне відсте-
ження та аналіз освітніх потреб дорослих, а 
також розроблення методичних рекомендації 
для провайдерів щодо покращення якості на-
даних послуг. До повноважень Національної 
ради передбачається віднести питання щодо 
ухвалення державної стратегії розвитку осві-
ти дорослих, оцінку стану її виконання, аналіз 
якості освітньої діяльності провайдерів освіти 
дорослих тощо.

Нововведенням є і пропозиція щодо створен-
ня Фонду підтримки освіти дорослих, завдання-
ми якого буде сприяння проєктам у сфері освіти 
дорослих за пріоритетними напрямами, визна-
ченими відповідно до Закону; надання стипен-
дій, грантів для навчання; підтримка інститу-
ційного розвитку провайдерів освіти дорослих. 

Разом з тим постає низка нових завдань, ок-
реслених Загальними зборами Національної 
академії педагогічних наук України, що відбули-
ся наприкінці минулого року

Має відбутися методологічне обґрунтування 
державної політики, спрямованої на розвиток 
освіти дорослих в Україні, та змін до законів, що 
регулюють різні аспекти освіти дорослих.

Потрібний подальший розвиток фундамен-
тальних і прикладних досліджень з проблем ан-
драгогіки; виявлення й адаптація прогресивних 
і конструктивних ідей зарубіжного досвіду до 
українських умов з урахуванням регіональних 
соціально-культурних й етнонаціональних осо-
бливостей.

До перспективних напрямів вдосконалення 
наукового забезпечення освіти дорослих тре-
ба віднести наступне: наукове обґрунтування 
Національної системи кваліфікацій; посилення 
міжнародної проєктної і науково-видавничої 
діяльності; розроблення та впровадження для 
всіх верств населення програм  цифрової осві-
ти з метою упередження цифрової нерівності 
громадян країни; розвиток взаємодії з Центра-
ми професійного розвитку педагогів у регіонах 
з метою здійснення наукового супроводу фор-
мальної і неформальної освіти педагогічного 
персоналу тощо.

Розвиток освіти дорослих в Україні:
здобутки й інноваційні задуми
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розгортав свої розумування, побудовані на 
аналізі знайдених джерел та обраної мето-
дології. Майже завжди він ішов непрото-
рованим шляхом, відкидаючи в принципі 
результати давніших досліджень, часом сте-
реотипні теорії та гіпотези. Він також зде-
більшого відмовлявся від вивчення архео-
логічних джерел, вважаючи, що між ними 
та письмовими пам’ятками існує надто ве-
лика прірва, яка позбавляє достовірності 
археологічні твердження.

ЕВОЛЮЦІЯ БАЧЕННЯ
КЛЮЧОВИХ ПРОБЛЕМ

ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ
У діяльності О.  Пріцака як історика ви-

разно прослідковується тенденція якісного 
лінеарного прогресу: від дослідження ок-
ремих аспектів того чи іншого актуального 
наукового завдання до розгортання ним ці-
лих дискурсів з кардинальних питань укра-
їнської історії, вирішальної ролі у їхньо-
му розв’язанні або піонерської постановки 
проблеми та участі чи одноосібної спроби 
дати їх наукову розв’язку. Ця еволюція зна-
йшла своє відображення в низці моногра-
фій, статей та виступів ученого, написаних 
головно в найбільш зрілі періоди наукової 
творчості вченого – американський та укра-
їнський пострадянський. Яскравим прикла-
дом еволюції поглядів вченого на ту чи іншу 
проблему стала його відмова від розгляду 
змісту історії України як території, висунута 
ним у США в середині 1970-х років, і обґрун-
тування ним натомість у 1997 році визна-
чення історії України як історії еліт, як було 
задокументовано науковцем в полеміці з Ан-
дреасом Каппелером, котрий відстоював де-
фініцію, якої дотримувався сам Пріцак двад-
цятьма роками раніше.

ВНЕСОК У РОЗВИТОК ДОСЛІДЖЕНЬ
СВІТОВОЇ ІСТОРІЇ

Омелян Пріцак відкрив цілі напрями для 
української історії як науки, що не могло 
бути здійснено в умовах СРСР. Цей внесок 
ґрунтувався на засадах справжньої науки; 
були відкриті нові об’єкти досліджень, вря-
товані старі форми знань, були знайдені ме-
тоди, що привели до якісно нового бачення 
об’єкту. 

Так, щодо Росії вчений науково з’ясовує 
причини перманентного обґрунтування ідеї 
«меншовартісної» сутності українського на-
роду в російській та радянській імперській 
свідомості, пояснює засади умов, які умож-
ливили би паритетний україно-російський 
діалог, виводить причини вічного ігноруван-
ня України як рівного партнера з боку Росії. 
Щодо Польщі він доказово розвінчує комп-
лекс міфів, які завжди повторювались при 
створенні польської та української історії. 
Зокрема міф, створений польською історіо-
графією, про так звану цивілізаційну місію 
поляків на Сході, її твердження, що поля-
ки були для народів кресів, насамперед для 
українців, промоутерами латинської пере-
дової культури і визволителями від візан-
тійсько-татарського ярма Російської імперії, 
тоді як, на переконання О. Пріцака, бороть-
ба між Росією та Польщею була для україн-
ців боротьбою двох імперських ідей та куль-
тур, одна з яких спромоглася перемогти на 
той час. Відносно єврейської історіографії, 
беручи висхідною точкою аналіз та крити-
ку джерел, О.  Пріцак спростовує хибні по-
гляди окремих американських та ізраїль-
ських авторів щодо причин, винуватців та 
масштабів єврейських погромів в Україні. 
Зокрема щодо українських селян як нібито 
ініціаторів погромів на українських землях 

наприкінці XIX  ст., доказо-
во назвавши їхніх справжніх 
ініціаторів і винуватців – мос-
ковських купців, які були за-
цікавленими у зміцненні своєї 
власної монополії на торгів-
лю та підбурювали робітни-
ків-залізничників, руками 
яких, а не селян-українців, 
були насправді здійснені єв-
рейські погроми. Щодо Криму 
науковець доходив висновку, 
що не лише кримська та укра-
їнська історія є нероздільни-
ми, але й що Україна має знач-
но більші й ширші історичні 
права на володіння Кримом, 
аніж сучасна Російська дер-
жава, й аніж її попередни-
ця  – Російська імперія, яка 
вживала щодо Криму штучно 
сконструйовану нею ж самою 
форму, що нібито «територія 
просить», і виправдовувала 
цим свої загарбницькі та екс-
пансіоністські плани щодо 
півострова як засобу власно-
го геополітичного впливу у регіоні та домі-
нування в акваторії Чорного та Азовського 
морів.

Внесок О. Пріцака був здійснений не лише 
у дослідження проблем історії України, але 
і в дослідження історії низки європейських 
та євразійських країн, зокрема Росії, Поль-
щі, Туреччини та Криму. Тим самим учений 
здійснив значний внесок у російську, поль-
ську та турецьку науку. Тут ним була дослі-
джена низка аспектів історії європейських 
та євразійських країн, що раніше, внаслідок 
переплетення із сюжетами української істо-
рії, науковцями не піднімались.

ОЦІНКА ФАХІВЦІВ
В радянській гуманітарній науці, зокрема 

серед фахівців із Києва, Москви та Ленінгра-
да, основні історіософські концепції Омеля-
на Пріцака отримали негативне сприйняття 
і відповідне засудження або як «буржуазні» 
та «націоналістичні», або як «антинаукові». 
До цього потрібно додати, що праці О. Прі-
цака широкому загалу радянських науковців 
практично не були відомі. З ними була знайо-
ма лише верхівка наукового істеблішменту, 
яка, застосовуючи методологію радянської 
науки, виявляла тотальну незгоду з усіма 
положеннями та гіпотезами гарвардського 
вченого. У західній науці реакція на основні 
історіософські гіпотези вченого не була од-
нозначною. Низка обґрунтованих ним поло-
жень була сприйнята критично, деякі – ам-
бівалентно. Були серед західних рецензентів 
і фахівці, які вітали досягнення О.  Пріцака 
і дали їм дуже високу і суцільно позитивну 
оцінку. Окремі положення О. Пріцака отри-
мали на Заході повне схвалення усіма нау-
ковцями з університетів Європи, Америки 
та Ізраїлю.

ІСТОРІОСОФСЬКІ ВИСНОВКИ
ОМЕЛЯНА ПРІЦАКА

На закінчення аналізу та оцінки спадщи-
ни Омеляна Пріцака як історика хочу згада-
ти три, на мою думку, надзвичайно важливі 
його історіософські висновки, котрі, як для 
відомих фахових істориків, так і для тих, 
хто лише починає свій шлях у цій царині, 
будуть добрими порадами та настановами у 
подальшій праці.

1. Історик, як і кожен учений, мусить бути 
передусім патріотом своєї Вітчизни. Про-
те, хоча й неможливо одній людині оволо-

діти всіма історичними джерелами світу, 
все-таки, студіюючи минуле однієї країни, 
не можна трактувати його в ізоляції. Власна 
«національна» історія – це складова всесвіт-
нього історичного процесу.

Патріотизм Омеляна Пріцака найбільш 
яскраво виявився при аналізі проблем, що 
виникали у співвідношенні трактування 
науковцем проблем історії України, з одно-
го боку, і проблем домінувальних по відно-
шенню до України націй (росіяни, поляки) 
та споріднених спільними умовами й обста-
винами життя в багатонаціональних імпе-
ріях народів (євреї, кримські татари). 

2. Для окреслення об’єктивного місця 
України у світовій історії вчений мусить 
мати своє власне бачення, що формується 
на основі як власного світогляду, так і тра-
дицій тієї наукової школи або шкіл, до яких 
він належить. Як і кожне пізнання людини, 
погляд історика поширюється з його досві-
дом та зазнає коректив і доповнень у проце-
сі праці. 

3. Історик як учений-гуманіст має працю-
вати не заради збагачення і кар’єри, а зара-
ди духовного зростання  – власного і своєї 
батьківщини. В основу його праці має бути 
покладений принцип Деміурга, тобто по-
стійне творче пізнання та усвідомлення іс-
торичного процесу конкретного суспіль-
ства на базі свого світогляду й обраних ним 
методів дослідження. Жодні «табелі про 
ранги», «співи сирен» і таке інше не мають 
права заміняти вченому цей принцип.

Недаремно О. Пріцак епіграфом до своєї 
праці «Походження Русі» обрав слова учня 
знаменитого німецького вченого Георга 
Вайтца – бельгійського історика Анрі Піре-
на: «Всі теорії відмирають. Відімре і моя. 
Однак я вірю, що принаймні зробив один 
крок до істини». З повним правом можна 
стверджувати, що Омелян Пріцак і своїм ба-
ченням історіософії світової та української 
історії, й багатьма іншими фундаменталь-
ними працями з історії, орієнталістики, фі-
лології та мовознавства зробив багато кро-
ків до наукової істини. Їй він присвятив усе 
своє життя.

На фото:
Борис Патон і Омелян Пріцак.

Фото з Вікіпедії

Науковий дискурс

ІСТОРИЧНА ПРОБЛЕМАТИКА,
ЩО ЦІКАВИЛА НАУКОВЦЯ

Омелян Пріцак був сформований як 
науковець-історик в умовах емігра-

ції, здобувши на батьківщині лише вищу 
освіту, але не науковий вишкіл. Будучи 
співробітником і професором чільних ні-
мецьких, американських та пострадянських 
інституцій, він ставив перед собою наукові 
завдання, які витікали з реалій тематично-
го і концептуального дискурсу, що поста-
вав перед ним в цих відмінних одна від од-
ної країнах і різних наукових середовищах. 
Відрізнялися часи й історичні реалії, в яких 
О. Пріцак починав розгляд проблем світової 
та української історії. Деякі з тем, яким було 
присвячено низку його статей та моногра-
фій на історичну тематику, такі як «Пробле-
ма суверенітету  – не суверенітету в давній 
Русі», «Історія Польщі», «Кримський ханат», 
він розпочинав досліджувати ще у ранніх 
працях студентської юності у Львові та Бер-
ліні. Деякі теми вузлових проблем історич-
них подій, розкриті ним не лише у статтях 
та книгах, але й у виступах на різноманітних 
форумах, він розпочав досліджувати знач-
но пізніше. Це, наприклад, стосується тем 
«Що таке історія України», «Проблеми укра-
їнського козацтва», «Історія Туреччини», 
«Історія Росії», що їх історик розпочав до-
сліджувати вже в німецький період своєї на-
укової кар’єри. До аналітичних досліджень 
дискусійних моментів «Повісті Времених 
Літ як найдавнішого джерела української 
історії» і проблем історії східноєвропей-
ського єврейства та єврейсько-українських 
взаємин вчений звернувся найпізніше, вже 
переїхавши на американський континент у 
1960-х роках.

МЕТОДОЛОГІЯ
ІСТОРИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

На різних етапах життя, занурюючись 
у ті чи інші наукові проблеми, О.  Пріцак 
спирався на різну методологію. Це були за-
садничі постулати підходу до джерел та 
концепція менталітету, що висували пред-
ставники французької школи Анналів 
(Блок, Февр, Ле Гоф), теоретики морфології 
історії (Тойнбі), структурального підходу до 
сутності і структури міфу та механізму демі-
фологізації (Пестаззоне, Леві-Стросс, Саїд), 
проблеми перспективи в історичних дослі-
дженнях (Ортега-і-Гассет) тощо. Ці мето-
дологічні положення він застосовував при 
дослідженнях актуальних проблем україн-
ської історії, виступивши піонером їхнього 
запровадження в дискурс історії України.

Омелян Пріцак опрацював свій влас-
ний метод шляхів до наукового пізнання. У 
плані вивчення історії він робив основний 
акцент на безпосередньому вивченні дже-
рел та індивідуальній, питомій для нього, 
їх інтерпретації та корегуванні. Свою іс-
торіософію він вибудовував, визначивши 
найперше проблему, що стояла в епіцентрі 
подій (наприклад, проблема «сувереніте-
ту – не суверенітету» в давній Русі, пробле-
ма «королівства – не королівства» в Галиць-
ко-Волинській державі тощо), і довкола неї 
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провідний науковий співробітник
Інституту української археографії
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Омелян Пріцак як історик
Видатний український сходознавець, філолог і поліглот, академік Омелян Пріцак (1919-2006) 

увійшов в історію і як визначний та універсальний історик. Він був не лише засновником кафе-
дри української історії ім. Михайла Грушевського в Гарвардському університеті, але й заснував 
кафедру історіософії у Київському університеті імені Тараса Шевченка після свого повернення 
в Україну у 1992 р. Кафедра проіснувала в університеті по 1994 рік. У цій статті подано бачення 
основних принципів, на які спирався Омелян Пріцак як історик, та окреслено його основні нау-
кові досягнення в царині історичної науки.
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Педагогіка та освітологія:
міждисциплінарність як критерій розмежування

Сучасний етап розвитку науки впливає на взаємодію різних наукових галузей, зумовлюючи 
міждисциплінарність у творенні нового інноваційного продукту, а масштабність, складність 
та невизначеність гуманітарних проблем, що постали перед людством, змушують фахівців 
різних наукових напрямів інтегрувати зусилля щодо їх вирішення. За таких умов при прове-
денні наукових досліджень зростає значення й актуальність взаємодії представників різних 
галузей наукового знання, розширення меж дисциплінарних досліджень.

Дослідження системних об’єктів, зо-
крема сучасних освітніх систем, з не-

обхідністю вимагає зверненн я до категорії 
«цілісність», холістичного підходу в освіті, 
оскільки в умовах глобалізації такі категорії, 
як «система», «цілісність», «взаємодія», набу-
вають вагомого значення у загальнонауковій 
методології дослідження окремих освітніх 
явищ і процесів. Цілісність здебільшого роз-
глядається як внутрішня властивість систе-
ми, яку система отримує у процесі свого роз-
витку. Тому розвиток будь якого освітнього 
явища, як і сфери освіти у цілому, має від-
буватися у напрямі набуття системної ціліс-
ності через зовнішні і внутрішні взаємодії. 
Поступальний рух освіти у напрямі забезпе-
чення її системної цілісності є прогресивним 
напрямом її розвитку. Саме тому, виходячи з 
реалій сьогодення, вагомого значення набу-
ває міждисциплінарний (мультидисциплі-
нарний) характер таких досліджень.

Варто зазначити, що в останні роки в 
Україні розвивається науковий напрям інте-
грованого дослідження сфери освіти – осві-
тологія. Основною категорією освітології 
виступає категорія цілісності, а у межах на-
пряму проводиться розмежування понять 
«освіта» та «знання про освіту». Підкресли-
мо, що проблеми розвитку освітології об-
говорювалися українськими й польськими 
вченими на науковому семінарі у Варша-
ві (2011 р.) та знайшли своє відображення 
у колективній монографії (Całościowe ujęcia 
edukacji – ku spotkaniu oświatologia/ Redakcja 
Tadeusz Lewowicki, Wiktor O.  Ogniewjuk, 
Świetlana O. Sysojewa, 2011).

Педагогіка не належить до замкнених, суто 
галузевих дисциплін, вона розвивається в усіх 
багатовимірних напрямах і зв’язках з іншими 
галузями наукового знання. Сфера її функціо-
нування практично не обмежена, оскільки пе-
дагогічна наука впливає на ефективність усіх 
сфер життєдіяльності суспільства і не лише 
на формування особистості громадянина, рі-
вень його освіченості, вихованості, ціннісних 
орієнтацій, а передусім на трансляцію сус-
пільного й культурного досвіду між поколін-
нями, розвиток інтелектуального потенціалу 
кожної країни, якість її людських ресурсів. 
Розвиток сучасної педагогіки все більше спи-
рається на дослідження, що виходять за межі 
дисциплінарних і набувають ознак міждисци-
плінарних, а іноді й мультидисциплінарних 
досліджень. Така ситуація вплинула на пошук 
можливостей щодо розширення предметно-
го поля педагогіки відповідно до складних, 
швидкозмінних реалій глобалізованого світу 
задля виходу на новий якісний рівень дослі-
джень в галузі освіти.

До вирішення проблеми щодо розширен-
ня предмета педагогіки, подолання методо-

логічної багатовимірності у педагогічних до-
слідженнях польські науковці підійшли через 
виокремлення педагогічних субдисциплін, 
коло яких постійно розширюється. Це зокре-
ма історія виховання, філософія педагогіки, 
педагогіка релігії, педагогіка культури, соці-
альна педагогіка, педагогіка ресоціалізації, 
педагогіка опікунства, пренатальна педаго-
гіка, педагогіка родини, педагогіка творчос-
ті, інклюзивна педагогіка, педагогіка спорту, 
соціологія освіти, освіта дорослих, основи 
освітнього права, економіка освіти, гендерна 
педагогіка, теорія виховання, альтернативна 
педагогіка, ранньошкільна педагогіка, педа-
гогіка управління, порівняльна педагогіка, 
медіапедагогіка, спеціальна педагогіка, педа-
гогіка здоров’я, педагогіка праці, педевтоло-
гія, шкільна дидактика, психологія навчання, 
загальна педагогіка, методи педагогічних до-
сліджень. Водночас, таке розширення пред-
метного поля педагогічної науки не може 
припинити серед польських вчених наукові 
дискусії щодо предмета, функцій і призна-
чення загальної педагогіки, методології педа-
гогічних досліджень.

Відома річ, основні підходи до прове-
дення наукових досліджень класифікують-
ся за критерієм «міра повноти пізнання  
довколишнього світу». Серед таких підходів 
виокремлюють: дисциплінарний, міждисци-
плінарний, мультидисциплінарний та транс-
дисциплінарний. 

Дослідження, здійснювані у межах дис-
циплінарного підходу, проводяться в рам-
ках однієї науковій галузі, обмежені її об’єк-
том, предметом, методологією, методами та 
методиками дослідження. Головна ознака 
дисциплінарних досліджень полягає у тому, 
що проблеми, які обираються, можливо до-
слідити з використанням методології та на-
укового інструментарію конкретної науки. 
Дисциплінарний підхід застосовується фа-
хівцями конкретної наукової галузі. Одно-
часно вирішення складних проблем суспіль-
ства та людини в глобальному світі вимагає 
взаємодії й конвергенції між різними галу-
зями наукового знання, дисциплінами й суб- 
дисциплінами, а тому відбувається залучен-
ня представників різних наук, що забезпе-
чує цілісність, всебічність й комплексність у 
розв’язанні таких проблем. Саме тому в ос-
танні роки збільшується увага до міждисци-
плінарних досліджень.

Міждисциплінарні дослідження передба-
чають взаємодію різних галузей наукового 
знання у вивченні того самого об’єкта склад-
ної реальності. До основних ознак міждис-
циплінарних досліджень можна віднести: 
поєднання різних галузей наукового знання; 
використання методології та мови більш, ніж 
однієї дисципліни (двох); аналіз та інтерпре-
тацію результатів з позиції «провідної» дис-
ципліни. Варто зазначити, що імпульсом до 
розвитку міждисциплінарності в науці стала 
поява дисциплін та галузей знання, в яких 
рівень міждисциплінарності досліджень ви-
явився набагатовищим, ніж в інших. Дина-
мізм та потенціал міждисциплінарності пе-
реважає у суспільних і гуманітарних науках.

Узагальнення напрацювань науковців 

дозволяє виділити три види міждисциплі-
нарності, а саме: між науковими галузями, 
окремими спеціальностями тієї ж галузі,  
окремими спеціальностями різних галузей 
науки.

За Дж.  Кляйн міждисциплінарність по-
діляється на вузьку та широку. Про вузьку 
міждисциплінарність йдеться, коли у про-
цесі дослідження відбувається інтегруван-
ня близьких за методологією і парадигмами 
дисциплін (наприклад, окремими спеціаль-
ностями тієї ж галузі). Широка міждисци-
плінарність передбачає інтегрування мето-
дів, концепцій і/або теорій наук, які мають 
незначну сумісність (наприклад, науковими 
галузями, окремими спеціальностями різних 
галузей науки). Формами інтегрування ви-
значаються пошук точок дотику між устале-
ними галузями наукових знань та реструкту-
рування  – виокремлення частин дисциплін 
для формування нового когерентного цілого 
(Дж. Кляйн).

Щодо типів міждисциплінарності, то для 
досліджень у сфері освіти найбільш вдалим, 
на наш погляд, є виокремлення «м’якого» 
і «жорсткого» типів міждисциплінарності 
(Р. Кенінг), оскільки саме «тип міждисциплі-
нарності» можна розглядати як критерій роз-
межування педагогічних та освітологічних 
досліджень (наук про освіту).

Освітологія визнає апріорі, що освіта за 
останні роки стала докорінно іншою та якіс-
но відрізняється від попередніх традицій-
них на неї поглядів. Освітологія розглядає 
освіту широко, а саме: як процес (зовнішній 
вплив на засвоєння індивідом узагальнено-
го соціального досвіду та цінностей); резуль-
тат (рівень загальної культури й освіченості 
людей); цінність (державну, суспільну, осо-
бистісну); соціальний інститут (який впли-
ває на стан свідомості суспільства); соціо-
культурний феномен.

Якщо врахувати, що заклади освіти й 
освітні установи функціонують в умовах 
ринку, то дослідження їх конкурентоспро-
можності, управлінських технологій, біз-
нес-процесів в освіті, досягнення стандартів 
якості освіти набувають значної актуально-
сті. Разом з тим, вивчення таких процесів у 
дисциплінарних межах педагогіки стикаєть-
ся зі значними утрудненнями, які не можна 
подолати при застосуванні виключно мето-
дології педагогіки. Те саме можна віднести й 
до економіки освіти, соціології освіти, освіт-

ньої політики тощо. Отже, освітні явища й 
процеси, що відображають взаємодію сфери 
освіти з іншими сферами суспільства та по-
требують інтегрування методів дослідження 
різних галузей науки у формуванні нового 
знання про власне саму освіту, можна роз-
глядати виключно у межах між- та мульти-
дисциплінарного підходів, зокрема на заса-
дах освітології.

Такий критерій як тип міждисциплінар-
ності дослідження дозволяє чітко розмежу-
вати педагогічні дослідження й дослідження 
в галузі освітології (наук про освіту). Педаго-
гічні дослідження за своєю сутністю завжди 
відрізняються м’яким типом міждисциплі-
нарності, оскільки дослідження суто педаго-
гічних явищ і процесів вимагають «вузької» 
міждисциплінарності: у таких дослідженнях 
відбувається інтегрування близьких за ме-
тодологією і парадигмами наукових дисци-
плін. Дослідження з наук про освіту (освіто-
логічні дослідження) завжди можна віднести 
до «жорсткого» типу міждисциплінарності, 
оскільки у таких дослідженнях реалізуєть-
ся «широка» міждисциплінарність: застосо-
вуються методи, концепції і/або теорії наук, 
які мають незначну сумісність (філософія 
освіти, історія освіти, культурологія осві-
ти, управління освітою, освітня політика та 
освітнє право, економіка освіти, соціологія 
освіти).

Аналіз пріоритетних напрямів наукових 
досліджень у галузі освіти, педагогіки і пси-
хології в НАПН України на 2018–2022  рр. 
показав, що з 234 проблем, визначених для 
дослідження 35,3%, становлять ті, що їх мож-
на віднести до освітологічних (із жорстким 
типом міждисциплінарності). Значною мі-
рою це стосується таких напрямів дослі-
дження: теорія і методологія освіти – 45,9%; 
філософія освіти  – 33,3%; професійна осві-
та – 46,6%; безперервна освіта – 100%; освіта 
дорослих – 78,1%; вища освіта – 39,5%; зміст, 
форми і технології вищої освіти – 52,2%; пе-
дагогічна освіта – 28,3%; соціальна педагогіка 
та інклюзивна освіта  – 53,7%; якість освіти, 
управління розвитком освіти – 35,9%.

Таким чином, при дослідженні функціону-
вання сфери освіти, освітніх явищ і процесів 
є необхідність залучення методів і когнітив-
ного поля інших наукових галузей.

Розширення предметного поля сучасної 
педагогіки вимагає досліджень, які виходять 
за межі дисциплінарних і набувають ознак 
між- та мультидисциплінарності.

Критерієм розмежування педагогічних 
досліджень й досліджень в галузі освітології 
(наук про освіту) можна вважати тип між-
дисциплінарності дослідження – «м’який» чи 
«жорсткий», що обумовлює вузьку чи широ-
ку міждисциплінарність.

Варто підкреслити значення наукових 
досліджень установ Національної академії 
педагогічних наук України для розгортан-
ня міждисциплінарних досліджень в галузі 
освіти й розвитку особистості. За оцінками 
західних вчених лідером у таких досліджен-
нях, за більшістю прогнозів, стануть суспіль-
ні та гуманітарні науки, а також науки про 
життя.
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Третій рік поспіль Мангусь-
ка загальноосвітня школа 

І-ІІІ  ст. №  2 бере участь у Всеукра-
їнській краєзнавчій акції учнівської 
молоді «Українська революція: 100 
років надії і боротьби» за напрямом 
«Українська революція – доба націо-
нального державотворення». Цього 
року учень 11 класу Віталій Мацу-
ка з науково-краєзнавчою роботою 
«Селище Мангуш у роки Української 
революції та громадянської війни. 
1918-1921 рр.» посів ІІ місце у І (ре-
гіональному) турі Всеукраїнської 
краєзнавчої акції учнівської моло-
ді. Зараз відчувається безпосередня 
практична потреба суспільства у до-
слідженні саме цієї теми, що віддзер-
калює національні, культурні, еконо-
мічні проблеми на фоні агресії з боку 
більшовицької Росії. 

На фоні кривавих подій на Дон-
басі, ми намагаємося більш доціль-
но вивчати причини, хід, наслідки 
історичних подій, аби протистояти 
агресії на Сході України. Приклади 
героїзму, віра в щасливе майбутнє, 
готовність пожертвувати собою за-
для перемоги, фронтове братерство 
нині посідають надзвичайно важ-
ливе місце в патріотичному вихо-
ванні молоді.

Під час пошукової роботи було 
опрацьовано документи і мате-
ріали щодо громадянської війни; 
роботи вчених В.Н.  Романцова, 
В.Ф.  Солдатенко, Г.А.  Королева, 
В.  Верстюка, В.  Чопа, Л.  Якубової; 
використано спогади і записи без-
посередніх учасників подій  – ме-
муари Н. Махна, В. Дроздовського; 
рукописи учасників повстанських 
загонів, мешканців селищ Мангуш, 
Ялта, Урзуф А.  Кабакова, Ф.  Це-
рахто, Г.  Латишева, И.  Чубарова, 
Л.  Караберова; праці краєзнавців 
Л.  Яруцького «Махно і махновці», 
М.  Аджавенко «Урзуфська моза-
їка»; спогади місцевих старожилів, 
записані під час зустрічей, свід-
чення, взяті з краєзнавчого музею 
с. Ялта, родинні архіви.

Тема, досліджувана у зазначеній 
роботі, перебуває на перетині двох 
окремих проблем. З одного боку, це 
маловивчена сторінка в історії пов-
станського руху Північного Приа-
зов’я, з іншого  – практично неві-
домий і недосліджений феномен в 

історії грецької громади України.
На основі об’єктивного та комп-

лексного аналізу подій громадян-
ської війни на прикладі невеликого 
грецького селища Мангуш, де йшли 
запеклі бої у 1919–1921  рр., роз-
крито ступінь участі грецького на-
селення у повстанських загонах та 
махновському русі. Проаналізовано 
специфіку та характерні особливос-
ті громадянської війни на теренах 
Мангушського району; дослідже-
но невідомі факти участі грецької 
спільноти у подіях 1918–1920 рр. 

Невеликий часовий відрізок 
1919–1921 років характеризується 
різким посиленням бойових дій не 
стільки на Україні в цілому, скільки 
в Донбасі і Приазов’ї, звідки після 
реформ середини XIX  ст. постав-
лявся метал, вугілля, пшениця в 
Російську імперію. Численне насе-
лення, розвинена інфраструктура, 
мережа шосейних доріг, залізниця, 
морські порти  – було за що боро-
тися. Невдала внутрішня політика 
українських національних урядів 
1917–1918  рр. викликала недовіру 
до них з боку значної частини на-
роду. Приазовські селяни, у тому 
числі греки, намагались забезпечи-
ти суспільні перетворення та захи-
ститись від ворожих режимів. 

Грецьке населення, яке було 
найбільш чисельною та політич-
но активною етнічною групою на-
селення Північного Приазов’я, 
дуже чутливо реагувало на склад-
ну військово-політичну ситуацію 
в цьому регіоні. Греки становили 
близько половини населення Марі-
упольського повіту й здебільшого 
проживали в селах краю. Мобіліза-
ційні заходи денікінців викликали 
запеклу протидію з боку грецьких 
селян. За таких умов до збройної 
боротьби долучилися грецькі се-
лянські повстанські загони, які 
утворилися наприкінці 1918  р. і 
були досить боєздатними. У цей 
же час під керівництвом ревкому 
в селі Мангуш утворився повстан-
ський загін, який разом із бійцями 
з с. Ялти нараховував близько 1000 
осіб. Вони орієнтувалися на Марі-
упольський підпільний повітовий 
комітет більшовиків. Загін спіль-
но з повстанцями прилеглих сіл 
Ялти, Мелекіного й Кальчика про-

вів кілька успішних бойових опера-
цій проти білогвардійців. У 1919 р. 
у с.  Урзуф було створено загін під 
командуванням Ф.П.  Попова (зго-
дом  – георгіївського кавалера 
М.І. Бурназова). У Ялті діяв місце-
вий повстанський загін, очолюва-
ний В. Шурдою та О. Лук’яновим.

Грецькі повстанські загони мали 
значну підтримку серед населення. 
Спочатку вони діяли локально, пере-
важно поблизу своїх населених пунк-
тів. Але із часом повстанці втягували-
ся до військових дій на всьому регіоні 
Північного Приазов’я. Втомлені від 
чотирьох років війни, греки, особли-
во жінки, виступили категорично 
проти «білих» і почали створювати, 
як вище зазначено, загони самообо-
рони, що пізніше трансформували-
ся в повстанські загони. Як бачимо, 
нейтралітет Мангушській громаді 
не вдалося утримати. Нам не відомо 
про участь греків у складі денікін-
ських військ, скоріш за все, якщо й 
були добровольці, то одиниці. Дово-
лі багато греків брали участь у мах-
новському русі та, після об’єднання з 
більшовиками, вступали до Червоної 
Армії, свято вірячи в щасливе май-
бутнє. Приазовські греки брали ак-
тивну участь у подіях громадянської 
війни. З грецьких добровольців Ма-
ріуполя та прилеглих сіл був створе-
ний боєздатний полк, який успішно 
воював проти білогвардійців. У 1920 
році, коли червоні комісари всіля-
ко намагалися утримати селян від 
контактів з повстанцями, особливо 
з Н. Махном, грецькі села стали для 
махновців надійними базами поста-
чання живою силою, кіньми і про-

довольством. І тому зовсім не дивно, 
що в 1937–1938  рр. радянська влада 
згадала грекам їх участь в антибіль-
шовицькій боротьбі. Грецьку грома-
ду звинуватили у створенні повстан-
ської контрреволюційної організації, 
яка ставила собі за мету відірвати ча-
стину території СРСР і приєднати її 
до Греції. Чисельність заарештованих 
була настільки великою, що відомі 
краєзнавці І. Джуха, Л. Яруцький не-
безпідставно порівнюють розмір ре-
пресій в грецьких селах з геноцидом.

Краєзнавці Л.  Яруцкий, М.  Ад-
жавенко, С. Ялі наводять приклади 
участі греків у військових форму-
ваннях протиборчих сил, і що ці-
каво, – заможні греки вступають до 
Білої Армії, середняки поповнюють 
махновські загони, а біднота масо-
во йде в Червону Армію.

Природним висновком дослі-
дження є наступний. Громадянська 
війна  – це трагедія, в якій ніколи 
не було і не може бути переможця. 
Своєрідність громадянської війни 
полягає в тому, що люди, які про-
ливали кров один одного,  – щиро 
билися за країну, за її завтрашній 
день, який кожна зі сторін бачила і 
розуміла по-своєму.

Віталій МАЦУКА,
учень 11 класу Мангуської 

ЗОШ І-ІІІ ступенів №2,
Анатолій МАЦУКА,

вчитель історії Мангуської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів №2,

член ради Мангушського 
селищного товариства греків,

смт Мангуш, Донецька обл.

Довідково: 
Український державний центр 

національно-патріотичного ви-
ховання, краєзнавства і туризму 
учнівської молоді актуалізував 
дослідження подій Визвольних 
змагань 1917-1921 років. Метою 
Всеукраїнської краєзнавчої ак-
ції учнівської молоді «Україн-
ська революція: 100 років надії 
і боротьби» є вивчення та до-
слідження подій і фактів Укра-
їнської революції як важливого 
історичного періоду побудови 
Української держави у новій іс-
торії нашої країни. Значну увагу 
приділено складним внутрішнім 
суспільно-політичним проце-
сам, питанням землі, власності, 
вирішенню економічних про-
блем в цілому у відстоюванні 
молодої Українською державою 
свого суверенітету від зовніш-
ньої агресії.

Краєзнавчо-дослідницькі ро-
боти виконуються за кілько-
ма напрямами: «Українська ре-
волюція  – доба національного 
державотворення», «Боротьба 
українців проти більшовицької 
диктатури та військової агресії 
Росії», «Український національ-
ний визвольний рух 1930-х ро-
ків, періоду Другої світової війни 
та у повоєнні роки», «Дисидент-
ський рух опору комуністично-
му тоталітарному режимові», 
«Українська державність: від Ре-
волюції на граніті до Революції 
Гідності». 

Краєзнавчі дослідження: селище Мангуш

Невпинний науково-техніч-
ний прогрес людства спри-

чинив появу такого феномену як 
дистанційне навчання, що означає 
отримання освіти за допомогою за-
стосування IT-технологій.

Одним із перших норматив-
но-правових актів, що посприяв 
становленню та розвитку дистан-
ційного навчання в Україні можна 
вважати Програму розвитку сис-
теми дистанційного навчання на 
2004-2006 роки, яку було затвер-
джено постановою Кабінету Міні-
стрів України від 23 вересня 2003 
року №  1494. Це було зумовлено 
процесом переходу суспільства до 
постіндустріального етапу розвит-
ку, стрімким розвитком інформа-
ційно-комунікативних (цифрових) 
технологій, а також потребою у мо-
дернізації української системи осві-
ти відповідно до світового прогресу.

Відколи з 12 березня 2020 року 
Кабінет Міністрів України вперше 
запровадив карантин у зв’язку з 

епідемією COVID-19, єдиною аль-
тернативою очній формі навчання, 
що забезпечила б взаємодію всіх 
учасників освітнього процесу та 
виконання навчального плану, ста-
ла дистанційна форма навчання.

Не зважаючи на труднощі, но-
вий формат школи став корисним 
досвідом для учнів і продемонстру-
вав свої переваги. Крім того, що 
дистанційна форма гарантувала 
учасникам безпечне продовження 
навчання, вона розширила умови 
для використання різноманітних 
ресурсів під час опановування но-
вого матеріалу, нових форматів ви-
конання навчальних робіт (домаш-
ніх завдань, тестувань, контролю 
тощо) та взаємодії викладачів з уч-
нями. Це завжди позитивно сприй-
мається представниками юного по-
коління. 

Ми зацікавилися думкою уч-
нів про дистанційне навчання і 
провели анонімне соціологічне 
онлайн-опитування, з метою з’ясу-

вати, які переваги та недоліки  вба-
чають діти у цій формі навчання.

За анкетуванням учнів одержа-
но такі результати:
⮝ 49% учнів відповіли, що під 

час дистанційного навчання їм до-
велося самостійно опановувати 
новий матеріал за підручниками, 
45% вивчали нові теми за рахунок 
трансляцій на телебаченні «Всеу-
країнської школи онлайн», 39,6% 
повідомили, що їхні вчителі регу-
лярно проводили уроки онлайн;
⮝ 55% учнів відповіли, що на 

дистанційному навчанні їм зада-
вали більше домашніх завдань, ніж 
зазвичай, 31,5% – стільки ж, як під 
час навчання в школі, 9,4%  – мен-
ше, ніж зазвичай;
⮝ 58,4% зазначили, що під час 

навчання онлайн їм постійно по-
трібно було виконувати тести, са-
мостійні та контрольні роботи, 
36,2% – що таких робіт було неба-
гато, 2% учнів – що їм не потрібно 
було виконувати подібних завдань;

⮝ у 55,7% учнів за час дистанцій-
ного навчання оцінки стали кра-
щими, у 31,5%  – не змінилися, у 
10,7% – погіршилися;
⮝ 55,7% учнів відповіли, що 

їм було досить легко навчатися 
онлайн, 38,3% – важко. 

Анкетування показало й став-
лення учнів до дистанційного нав-
чання. 70,5% учнів вважають, нав-
чання вдома комфортним, 62,4% 
заявили про збільшення часу на 
відпочинок, хобі, підготовку до 
екзаменів та ін., 57,7% вказали як 
перевагу набагато вільніший роз-
клад занять, 54,4% були задоволе-
ні тим, що їм не потрібно витрача-
ти час на дорогу до/зі школи, 40,9% 
сподобалося, що під час навчання 
онлайн більшість завдань можна 
виконувати на комп’ютері, ноут-
буці і т. д., і лише 3,5% не вбачають 
жодних переваг у дистанційному 
навчанні.

Серед недоліків дистанційного 
навчання 59,8% учнів відмітили, 
що без пояснень і допомоги вчи-
телів навчатися складніше, 52,3% 
суттєвим недоліком вважають брак 
живого спілкування, 34,9% від-
чували дискомфорт через те, що 
техніка часто підводить у найвід-

повідальніший момент, 24,8% вва-
жають, що шкільна програма не 
пристосована до такої форми нав-
чання, на думку 16,1% опитаних і 
вчителям, і учням не вистачає на-
вичок роботи з технікою, 3,5% не 
вбачають у дистанційному навчан-
ні жодних недоліків.

Вважаємо, що за результатами 
дослідження можна зробити ви-
сновок: переважній більшості уч-
нів було достатньо комфортно на-
вчатися вдома. Якщо говорити про 
недоліки, то для учнів найбільши-
ми проблемами виявилися склад-
ність у навчанні без пояснень і до-
помоги учителів та брак живого 
спілкування.

Оскільки багато хто з учасни-
ків освітнього процесу відкрив для 
себе переваги дистанційного нав-
чання, у майбутньому певні еле-
менти навчання онлайн можуть 
відіграти важливу роль у модерні-
зації та удосконаленні очної форми 
здобуття освіти.

Анастасія КИРИЧЕНКО,
вихованка секції педагогіки 

КПНЗ «Київська Мала академія 
наук учнівської молоді»,

м. Київ

Дистанційне навчання: 
соціологічне опитування учнів
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У січні далекого 1946 року в Із-
маїлі запрацював Палац піонерів 
і школярів, де відкрилися 25 гурт-
ків технічного, військово-фізкуль-
турного та мистецького напрямів.

Навряд чи хто тоді міг припу-
стити, що на 76-му році його існу-
вання тут будуть навчатися понад 
1000 вихованців у 80 групах гурт-
ків за дев’ятьма напрямами по-
зашкільної освіти!

Тепер можна говорити про фе-
номен Ізмаїльського Палацу ді-
тей та юнацтва  – саме така нині 
його назва, і цьому є пояснення. 
Його вихованцям від 4 до 21 років, 
оскільки й після закінчення шко-
ли вони продовжують приходити 
до Палацу, щоб займатися улюбле-
ною справою.

Ви запитаєте, що ж там такого 
незвичайного? 

Та все!

ПОЧИНАЄТЬСЯ ВСЕ  
З ПЕДАГОГІВ

Зараз в Палаці дітей та юнацтва 
працюють 36 педагогів, у тому числі, 
8 відмінників освіти України; 2 на-
ціональних арбітри, майстер спор-
ту, 3 кандидати в майстри спорту, 
12 випускників Палацу; вісім мають 
педагогічне звання «Учитель мето-
дист»; 5 – переможці Всеукраїнсько-
го етапу конкурсу педагогічної май-
стерності «Джерело творчості» в 
номінаціях «Педагог», «Методист», 
«Заступник директора», «Дирек-
тор»; три з 5 методистів мають вищу 
категорію.

Важливо:
У Палаці працюють 4 сімейні 
династії!

Досвід педагогів висвітлюється 
у Всеукраїнських виданнях та ін-
тернет-ресурсах.

...Але щоб зрозуміти особливу 
атмосферу Ізмаїльського Пала-
цу, треба до всіх звань і досягнень 
додати спрагу відкриттів і невга-
мовну енергію, які (як упевнена 
більшість дорослих людей) прита-
манне тільки дітям.

Так ось, педагоги Палацу дітей 
та юнацтва зберегли прагнення до 
осягнення світу і діляться ним зі 
своїми вихованцями.

Знайомтеся:
Алла Тимофіївна Іванова, дирек-
тор Палацу з 2001 року, Відмін-
ник народної освіти, переможець 
Всеукраїнського конкурсу педа-
гогічної майстерності «Джерело 
творчості» у номінації «Дирек-

тор» (2012), учасник Всеукраїн-
ського форуму педагогічних пра-
цівників позашкільної освіти 
«Позашкльна освіта в умовах де-
централіації» (2016).

У ПАЛАЦІ ВСЕ  
ПО-СПРАВЖНЬОМУ

Ось, наприклад, у жовтні 1962 
року тут створюється дитяча фа-
брика «Умілі руки».

Починали з ... дидактичних ігор 
для шкіл. Конструкторське бюро 
(в основному, старшокласники) 
створювало для цього шаблони і 
трафарети, які йшли в роботу.

Незабаром відкрився цех з ви-
готовлення наочних посібників 
за замовленням учителів міста 
і району. У 1965 році на прохан-
ня дирекції історичного музею 
О.В.  Суворова дитяча фабрика 
відновила макет «Фортеця Ізма-
їл». У 1975-му тут працюють уже 
вісім цехів: столярний, цех ігор та 
іграшок, пап’є-маше, цех наочних 
посібників, макетний, початково-
го технічного моделювання, цех 
соломки, сувенірний, і в кожному 
діти роблять потрібні для школи 
ігри, наочність, макети, сувені-
ри та подарунки. Трохи пізніше 
відкриваються цехи бутафорний, 
випалювання, переплетний, ди-
зайнерів.

У 1977-78 роках дитяча фабрика 
стає центром трудового навчання, 
куди приходять за порадою і прак-
тичною допомогою вчителі, вихо-
вателі дитячих садків, організато-
ри позакласної роботи, студенти 
педінституту, батьки ...

ПАЛАЦ – ЦЕ «ВЕСЕЛКА»  
ТА «РИТМ»

Неможливо, розповідаючи про 
Палац, промовчати про танцюваль-
ні колективи «Веселка» та «Ритм»: 
здається, що практично всі, хто в 
Ізмаїлі так чи інакше пов’язаний з 
хореографією, свої перші танцю-

вальні «па» робили саме тут. Оби-
два ансамблі йдуть по життю, при-
танцьовуючи і перемагаючи.

Наприклад, непростий для всіх 
минулий рік для «Веселки» по-
чався з блискучого виходу у фінал 
Міжнародного фестивалю-кон-
курсу «Слов’янський Вінець», а за-
вершився безумовною грудневою 
перемогою (Гран-прі!) у міжна-
родному інтернет-конкурсі «Зірки 
Версаля-2020» .

У репертуарі кожного ансамб-
лю  – понад 50 хореографічних 
композицій і постановок. За висо-
кий рівень виконавської майстер-
ності хореографічним колективам 
присвоєно високе звання «Народ-
ний художній колектив», яке вони 
блискуче підтверджують що три 
роки. Керівники колективів є чле-
нами Асоціації хореографів Укра-
їни та постійними учасниками 

майстер-класів провідних хорео-
графів країни і зарубіжжя.

Нині у «Веселці» й «Ритмі» по-
над 400 дівчаток і хлопчиків віком 
від 4 до 20 років. У кожному ко-
лективі – свої традиції (посвята в 
гуртківці, творчі звіти для батьків, 
майстер-класи) і безмежна гор-
дість випускниками, які обрали 
професію за профілем свого улю-
бленого гуртка, ба більше – стали 
засновниками танцювальних ко-
лективів.

... І НЕ ТІЛЬКИ!
Блищить перемогами і талан-

тами своїх вихованців шаховий 
клуб «Біла тура»  – організатор 
Всеукраїнського шахового фести-
валю «Кубок Дунаю», що увійшов 
в офіційний календар спортивних 
ігор України. Звання «Зразковий 
художній колектив» мають три 
колективи художньо-естетичного 

напряму, в їх числі гурток інклю-
зивної освіти «Нитяна графіка». Є 
музейний комплекс – це два музеї, 
які мають звання «Зразковий му-
зей»: Музей історії Палацу і Му-
зей Дунайської флотилії.Вихован-
ці видають власний друкований 
дитячо-юнацький журнал «Лови 
хвилю». Успішно працюють ди-
тячо-юнацька асоціація «Істр» 
і військово-патріотичний клуб 
«Джура», міська юнацька велоси-
педна ліга і центр інформаційних 
технологій, центр військово-па-
тріотичного виховання, спортив-
но-туристський клуб «Альгадра», 
школа журналістів, гуртки май-
стрів декоративно-прикладної 
творчості, дитячої анімації – і це 
не весь перелік!

Вісім творчих колективів працю-
ють понад 30 років.

ЦЕНТР НАУКОВО- 
МЕТОДИЧНОЇ РОБОТИ 

Головне педагогічне завдання 
колективу – розвиток особистості 
кожної дитини, професійне нав-
чання, виховання гідного грома-
дянина своєї Батьківщини.

Тут розробляються і впрова-
джуються власні освітні програ-
ми та проєкти з питань розвитку 
позашкільної освіти (наприклад, 
проєкти «Дивись в майбутнє», 
«Козацькими шляхами»).

Палац є місцем організації та 
проведення Всеукраїнського семі-
нару директорів обласних позаш-
кільних установ, обласних семіна-
рів з питань позашкільної освіти.

Педколектив  – учасник про-
єктів і заходів Міжнародної асо-
ціації позашкільної освіти. Тут 
поширюють власний досвід і орга-
нізацію самоосвіти педагогів.

Заклад є місцем проходження 

педагогічної практики студентів 
Ізмаїльського державного гума-
нітарного університету, а колек-
тив завжди готовий до методич-
ного та практичного супроводу 
міських заходів і відкритий для 
співпраці з громадськими органі-
заціями.

У 2013 році Палац дітей та юна-
цтва міста Ізмаїла увійшов до Пе-
реліку найбільших позашкільних 
навчальних закладів державної та 
комунальної форми власності сис-
теми Міністерства освіти і науки. 
Двічі – у 2004 і 2014 роках – заклад 
«з відзнакою» проходив Державну 
атестацію.

У 2020 році Палац дітей та юна-
цтва виступив новатором органі-
зації системи дистанційного нав-
чання, і досвід цієї роботи був 
представлений на обласних кон-
ференціях і вебінарах.

Особливість навчально-вихов-
ного процесу Ізмаїльського Палацу 
дітей та юнацтва – у практико-орі-
єнтованих підходах, впровадженні 
інноваційних технологій, виявлен-
ні та розвитку творчого потенціалу 
вихованців.

Навчально-виховний процес у 
Палаці дітей та юнацтва  – гнуч-
ка самонастроювана система, яка 
оперативно реагує на сучасні по-
треби суспільства і забезпечує за-
пити з позашкільної освіти дітей 
та молоді Придунав’я.

Сайт Палацу дітей та юнацтва в 
2019 році увійшов до п’ятірки кра-
щих освітніх сайтів України.

...Назвемо деякі досягнення 
ювіляра.

Тільки за останні п’ять років 
гуртківці і педагоги Палацу біль-
ше 500 разів ставали перемож-
цями всеукраїнських та міжна-
родних конкурсів, фестивалів, 
змагань.

Більше половини випускників 
палацу обрали професію за фахом 
свого гуртка або сумісними спеці-
альностями.

Зі святом, Палаце!
Залишайся місцем, де розкрива-

ються Таланти і живе Радість!

Ірина КОРОЛЬКОВА,
журналіст,

фото – Тетяна КОРНІЛОВА,
м. Ізмаїл, Одеська обл.

Ізмаїл відзначив 75-річчя Палацу дітей та юнацтва
Три чверті століття – стільки працює Комунальний заклад позашкільної 

освіти Ізмаїльської міської ради Ізмаїльського району Одеської області 
«Палац дітей та юнацтва». До ювілею Палац і педагогічних працівників 
закладу нагороджено багатьма відзнаками.

«...І в подальшому розвивати різні напрями роботи, виховувати справ-

жніх патріотів нашої славної України. І особисто реалізовуватись і пока-
зувати кращі результати на всю країну», – побажав учням і педагогам у 
привітанні до ювілею директор Українського державного центру наці-
онально-патріотичного виховання, краєзнавства і туризму учнівської 
молоді МОН України Сергій Неділько.



14 2021’1-2Педагогічний календар

норм, які прийняті в суспільстві.
Надаючи великого значення по-

ширенню психологічних знань, Бол-
дуїн заснував в 1895 один з перших 
наукових психологічних журна-
лів «Психологічний огляд». Вида-
ний у 1901–1905 під його редакцією 
«Словник філософії і психології» 
став значною науковою подією і зго-
дом неодноразово був перевиданий. 
Його концепція пізнавального роз-
витку дітей, викладена в тритомни-
ку «Генетична логіка» (1903–1908), 
вплинула на погляди Жана Піаже, 
який в той період навчався в Же-
невському університеті і був учнем 
одного з найближчих друзів Болду-
їна – Едуарда Клапареда.

З 1912 Джеймс Марк Болдуїн 
мешкав у Парижі, де й помер 8 ли-
стопада 1934.

160 років від дня народження 
Івана Занчевського (1861–1928), 
українського математика, пе-
дагога

Іван Михайлович Занчевський 
народився 16 січня 1861 в Одесі в 
сім’ї військовослужбовця. Закін-
чив Рішельєвську гімназію, а в 1879 
вступив до математичного відділен-
ня фізико-математичного факуль-
тету Новоросійського університету. 
У 1883–1884 працював вчителем ма-
тематики Одеської жіночої гімназії. 
В 1886–1887 був у науковому відря-
дженні в Парижі і Берліні.

З грудня 1887 – в Новоросійсько-
му університеті, де викладав меха-
ніку. Основні наукові дослідження 
І. Занчевського були присвячені те-
орії гвинтів і векторів та її застосу-
ванню в механіці. Одним із перших 
в Росії він розпочав вводити вектор-
ні методи і теорію гвинтів в практи-
ку викладання механіки в універси-
теті.

Іван Михайлович був блиску-
чим лектором. Він читав курси тео-
рії руху твердого тіла, гідростатики 
і гідродинаміки, теорії притягання, 
спецкурси з кінематичної геометрії, 
теорії гвинтів, з інтегрування дифе-
ренціальних рівнянь із застосуван-
нями.

Професор І.  Занчевський брав 
активну участь у роботі X і XI з’їз-
дів природознавців і лікарів (1898, 
Київ, 1901, Санкт-Петербург), де ке-
рував дискусіями з питань методи-
ки викладання математики. У верес-
ні 1905 Радою університету він був 
обраний ректором. Час його ректор-
ства співпав з першою російською 
революцією. В цей період І. Занчев-
ський підтримує студентський рево-
люційний рух, дозволяє діяльність 
студентських спілок у стінах уні-
верситету, клопочеться за звільнен-
ня студентів, затриманих поліцією, 
з його дозволу в університетських 
лікарнях надають медичну допомо-
гу пораненим революціонерам. За 
такі дії проти нього було порушено 
судову справу, внаслідок чого у лип-
ня 1907 його було звільнено з поса-
ди ректора і віддано під суд. На два 
роки затягнулося слідство, і в 1909 
суд прирік його до виключення зі 
служби.

У 1909 сім’я Занчевських пере-
їжджає до Санкт-Петербурга. Там 
І.  Занчевський працює в банку до 

1916, потім переїжджає до Києва. А 
навесні 1917 повертається до Одеси 
і розпочинає працювати в Новоро-
сійському університеті професором 
кафедри теоретичної і практичної 
механіки і деканом фізико-матема-
тичного факультету, а з листопада 
1917 до лютого 1918 знову працює 
ректором університету. В 1917–1920 
завідує кабінетом механіки й меха-
нічною майстернею університету. 
Після ліквідації університету пра-
цює професором та завідувачем 
кабінету механіки в Фізико-мате-
матичному інституті (1920–1921). 
З 1921 перебуває на посаді голови 
предметної комісії з математики й 
механіки в Інституті народної осві-
ти, в 1921–1922 – професор кафедри 
теоретичної механіки в Одеському 
політехнічному інституті.

У 1922 Іван Занчевський важко 
захворів і пішов на пенсію. Помер 
учений 15 липня 1928.

125 років від дня народження 
Івана Шиманського (1896–1982), 
українського методиста мате-
матики, педагога

Іван Євгенович Шиманський 
народився 20 січня 1896 в селі 

Кардани на Київщині. У 1915 всту-
пив на фізико-математичний фа-
культет Київського університету, 
але наступного року був призва-
ний в армію. Закінчив університет 
у 1922. Працював сільським учи-
телем, викладав математику у Ки-
ївському гідромеліоративному та 
сільськогосподарському інститутах. 
У 1938-1941 працював доцентом ка-
федри математики Київського педа-
гогічного інституту. Під час Другої 
світової війни деякий час перебу-
вав у лавах Червоної Армії. В 1942 
року звільнений у запас, працював 
у с. Райгород Сталінградської облас-
ті вчителем математики у школі, ви-
кладав математику в Горьківському 
інституті інженерів водного тран-
спорту. У 1944 повернувся до Київ-
ського педагогічного інституту, де 
з 1953 по 1971 завідував кафедрою 
елементарної математики та методи-
ки математики У 1947 захистив дис-
ертацію на ступінь кандидата педа-
гогічних наук.

Івану Шиманському належить 
понад 40 науково-методичних 
праць. Його наукові інтереси були 
пов’язані з галуззю математичного 
аналізу, методикою його викладан-
ня в педагогічних вишах та методи-
ки викладання математики в школі. 
В методиці викладання математич-
них дисциплін в педагогічних ін-
ститутах розглядав проблему про-
фесійної спрямованості викладання 
математичного аналізу. Наполягав 
на тому, що майбутні вчителі мате-
матики та фізики мають оволоді-
ти знаннями і навичками прийомів 
роботи з диференціального й інте-
грального числень, звертаючи осо-
бливу увагу на ті, що відносяться до 
питань елементарної математики се-
редньої школи.

Як керівник кафедри, дібрав чу-
довий колектив методистів-мате-
матиків, і кафедра стала фактично 
однією з найкращих кафедр мето-
дики математики в СРСР. Насампе-
ред стараннями І.  Шиманського у 

1964 було організовано друкуван-
ня щорічника  – республіканського 
науково-методичного збірника ста-
тей «Методика викладання мате-
матики». Відповідальним редакто-
ром перших його випусків був Іван 
Євгенович. У цей самий період при 
кафедрі починає діяти Республікан-
ський науково-методичний семінар, 
активними учасниками якого були 
викладачі, науковці, вчителі та ас-
піранти. Під керівництвом І.  Ши-
манського захистили кандидатські 
дисертації з методики викладання 
математики 16 осіб.

Помер Іван Шиманський 7 берез-
ня 1982, похований на Байковому 
цвинтарі у Києві.

210 років від дня народження 
Генрі Барнарда (Henry Barnard; 
1811–1900), американського пе-
дагога, громадського діяча

Генрі Барнард народився 24 
січня 1811 в Хартфорді, штат 

Коннектикут. Закінчив Єльський 
університет (1830). В 1835–1836 
здійснив поїздку по Європі з метою 
ознайомлення з використанням ме-
тодики Песталоцці. В 1837–1839 був 
членом законодавчих зборів Кон-
нектикуту, здійснивши в 1838 про-
ходження законопроекту, який пе-
редбачав «поліпшення нагляду в 
середніх школах» і створення ради 
«комісарів середніх шкіл» у штаті. 
У 1838–1842 – секретар ради інспек-
торів громадських шкіл штату Кон-
нектикут, заснованої з його ініціати-
ви. 1845–1849 – комісар громадських 
шкіл Род-Айленда.

У 1839 Генрі Барнард і Емма Ві-
ллард заснували один з перших пе-
дагогічних інститутів у Хартфорді. 
За їх уявленнями, в цих закладах 
мали викладати три групи предме-
тів, перша з яких  – «Вчинки і мис-
тецтво». Вивчаючи предмети цієї 
групи, студенти дізналися б, як має 
себе поводити вчитель та як кра-
ще навчати дітей читання, пра-
вопису, каліграфії тощо. В другій 
групі предметів  – «Мистецтво і на-
уки»  – акцент робився на вивченні 
наукових та творчих дисциплін. В 
третій  – «Обов’язки і благословен-
ня»  – вивчали, які моральні чесно-
ти необхідні вчителям, щоб бути 
успішними в своїй професії.

Барнард завідував департамен-
том освіти США (Federal Bureau 
of Education) з першого року його 
організації (1867–1870), заклавши 
на цій посаді основи для подаль-
шої значної роботи департаменту. 
Барнард був непохитний у своєму 
переконанні, що розвиток загаль-
ноосвітніх шкіл необхідний для 
покращення ситуації в країні. Він 
вважав, що демократія та освіта 
мають іти пліч-о-пліч «в ім’я істи-
ни  – в ім’я справедливості  – в ім’я 
свободи – в ім’я патріотизму – в ім’я 
віри». Барнард був переконаний, 
що державні школи дадуть змо-
гу безпрецедентно широкому колу 
американців повною мірою скори-
статися перевагами якісної та все-
бічної освіти. Під «всебічною» він 
розумів таку освіту, що розвиває 
людину «фізично, інтелектуально 
та морально».

Г.  Барнард не лише спроектував 
систему безкоштовних шкіл у Кон-
нектикуті, але й заснував журнал 
«Державні школи Коннектикута», 
а в 1855–1881 редагував «American 
Journal of Education», 31 том якого 
є справжньою енциклопедією осві-
ти.

В результаті свого європейського 
турне Барнард зацікавився освітою 
для глухих. Спираючись на досвід, 
отриманий у Європі, він спрямував 
всі свої сили на гуманізацію осві-
ти для різних категорій населення. 
На Барнарда дуже вплинув його на-
ставник, преподобний Томас Гало-
де, відомий діяч у галузі освіти для 
глухонімих. Вплив Галоде був на-
стільки значним і Барнард був так 
захоплений його діяльністю в галу-
зі освіти глухонімих, що присвятив 
перші випуски «American Journal of 
Education» саме діяльності Галоде.

Помер Генрі Барнард 5 липня 
1900.

150 років від дня народження 
Івана Филипчака (1871–1945), 
українського педагога, пись-
менника, музеєзнавця

Іван Пилипович Филипчак на-
родився 27 січня 1871 у с. Лішна 

на Сяніччині (тепер Польща). З 1889 
вчився у Сяніцькій гімназії, потім на-
вчався в семінарії у Станіславові. У 
1896 закінчив вищі вчительські курси 
у Львові й був призначений шкільним 
учителем в Комарні. З 1889 працював 
у семінарії в Самборі. В часи УНР був 
лектором Міністерства освіти на кур-
сах українознавства для вчителів Ві-
нниці та Білої Церкви, також був чле-
ном Товариства «Просвіта».

Згодом повернувся до Самбора, 
де вчителював у місцевих середніх 
школах. Наукові студії І.  Филипча-
ка пов’язані з краєзнавством та іс-
торією шкільництва: «З історії села 
Лішні Сяніцького повіту» (1929), «З 
історії шкільництва на західній Бой-
ківщині» (1931), «Історія села Берегів 
Самбірського повіту» (1935), «Ц.  К. 
Окружна Головна школа в Лавро-
ві» (1936), «Школа в Стрільбичах» 
(1936), «Історія Тиряви Сільної Ся-
ніцького повіту» (1937), «Учитель-
ська семінарія в Самборі» (1938), 
«Школа в Гордині. Нарис з історії 
шкільництва» (1938).

У січні 1940 І. Филипчака затвер-
дили на посаді директора музею 
«Бойківщина», співорганізатором 
якого він був ще у 1930-ті. Педагог 
розглядав музей як важливий осе-
редок національно-духовного жит-
тя українців Галичини у 20–30-х рр. 
XX  ст. Наукові розвідки, рецензії, 
звіти про роботу музею публіку-
валися у часописі «Літопис Бой-
ківщини», що виходив упродовж 
1931–1939. І.  Филипчак вбачав мі-
сію музею не лише у збиранні, збе-
ріганні, експонуванні історичних 
експонатів, а й постійно акцентував 
на винятковому значенні музею для 
повноцінного національного вихо-
вання молоді, потребі взаємодії му-
зею і школи, створенні музейно-пе-
дагогічних програм, залучення 
учнів народних і середніх шкіл до 
пошукової, експедиційної роботи, 
створення експозицій тощо.

Іван Филипчак був талановитим 
педагогом і активним громадяни-
ном. Однак для радянської влади це 
стало підставою для вироку. У ли-
стопада 1944 його, вже 73-річного, 

Олександр МІХНО,
директор Педагогічного  
музею України,
кандидат педагогічних наук

Січень-лютий 2021. Постаті

160 років від дня народження 
Джеймса Марка Болдуїна (James 
Mark Baldwin; 1861–1934), амери-
канського психолога, філософа, 
соціолога

Джеймс Марк Болдуїн наро-
дився 12 січня 1861 в Колум-

бії, штат Південна Кароліна. За-
кінчив Коледж Нью-Джерсі (нині 
Прінстонський університет). Ста-
жувався в Німеччині у Вільгельма 
Вундта в Лейпцизі і у Фрідріха Па-
ульсена в Берліні. У 1885 став ви-
кладачем французької та німецької 
мов в Прінстонській духовній семі-
нарії. У 1889 розпочав працювати в 
Університеті Торонто на кафедрі ло-
гіки і метафізики. Створення ним 
лабораторії експериментальної пси-
хології в Торонто (яка, як він ствер-
джував, була першою в Британській 
імперії) збіглося з народженням 
його доньок Гелен (1889) і Елізабет 
(1891), що надихнуло його на кіль-
кісні і експериментальні досліджен-
ня розвитку немовлят, які справили 
враження на Жана Піаже і Лоуренса 
Кольберга. У 1903 Болдуїн перейшов 
на професуру філософії та психоло-
гії в Університеті Джона Хопкінса. 
Тут він відродив експериментальну 
лабораторію, яка була відкрита за-
сновником педології Дж. Стенлі Гол-
лом в 1884 (закрита в 1888 у зв’язку з 
від’їздом Голла, який став президен-
том Університету Кларка).

Болдуїн був одним з небагатьох 
учених межі XIX–XX століть, хто 
вважав за необхідне досліджувати 
не лише пізнавальний, а й емоцій-
ний та моральний розвиток дитини. 
У праці «Духовний розвиток із соці-
ологічної і етичної точки зору (до-
слідження із соціальної психології)» 
(1913) Болдуїн зазначав, що необхід-
ним є діалектичний підхід до аналізу 
духовного розвитку, тобто вивчення 
того, що являє собою особистість із 
соціальної точки зору, і вивчення 
суспільства з точки зору особисто-
сті. Говорячи про те, що в духовно-
му розвитку переплітаються набуті 
і вроджені якості, вчений відзначав, 
що і соціальне середовище, і спад-
ковість визначають рівень соціаль-
них досягнень людини в суспільстві, 
оскільки у процесі соціалізації діти 
навчаються однаковим речам, всім 
даються однакові знання, однакові 
норми поведінки, моральні закони. 
Індивідуальні відмінності поляга-
ють не лише у швидкості засвоєння, 
але і в можливості адаптації до тих 



152021’1-2 Педагогічний календар
заарештували, вивезли спочатку до 
концтабору біля Омська, потім – біля 
Тайшета Іркутської області, де від го-
лоду і холоду він осліп, а потім і по-
мер 21 жовтня 1945. Могила загуби-
лася в далекому чужому краї.

У 1999  Кабінет Міністрів України 
присвоїв Самбірському педагогічно-
му училищу ім’я Івана Филипчака. В 
училищі організовано кімнату-му-
зей. У 2001 на території навчального 
закладу відкрито пам’ятник І. Фили-
пчаку.

160 років від дня народжен-
ня Євгена Кивлицького (1861–
1921), українського історика, 
філолога, педагога

Євген Олександрович Кив-
лицький народився 8 люто-

го 1861 в Санкт-Петербурзі, де про-
йшло його раннє дитинство. Після 
смерті батька вони з матір’ю пере-
їхали в Україну, на Чернігівщину. 
Закінчивши Новозибківське реаль-
не училище, Євген вступає до Уні-
верситету св.  Володимира. Навча-
ється спочатку на природничому, а 
потім переводиться на історико-фі-
лологічний факультет, по закінчен-
ню якого (1889) одержує науковий 
ступінь кандидата історико-філоло-
гічних наук. 

Глибокі знання та ерудиція дали 
змогу Є.  Кивлицькому зайняти по-
саду секретаря журналу «Киевская 
старина», а пізніше, після смерті 
О. Лашкевича, – редактора часопису 
(1890–1892). Євген Олександрович 
користувався повагою та автори-
тетом як історик. Автори, зокрема 
М. Грушевський та П. Голубовський, 
завжди прислухалися до його заува-
жень. Є.  Кивлицький особисто під-
готував «Программу по общей рус-
ской истории», за якою читав у 1910 
лекції в Ніжинському історико-фі-
лологічному ліцеї князя Безбородь-
ка на загальноосвітніх курсах для 
учителів. 

З 1891 по 1898 Кивлицький 
працює помічником бібліотека-
ря Університету св.  Володимира й 
одночасно викладає історію та ге-
ографію в 4-й Київській жіночій 
гімназії, пізніше  – в Київському 
кафедральному корпусі та жіно-
чій гімназії О.Т. Дучинської. Люди-
на широкого світогляду, всебічно 
освічений, він користувався авто-
ритетом серед учнів. Коли дирек-
ція 4-ої гімназії несправедливо 
звільнила його з роботи, то гімна-
зистки вимагали його повернен-
ня, відзначаючи у відозві, що він 
завжди рахувався з їх людською 
гідністю. Педагогічна діяльність 
тривала до 1917 р. Остання його пе-
дагогічна посада  – завідувач спра-
вами російської мови в Департа-
менті народної освіти Української 
Народної Республіки.

Останні роки життя Є.  Кив-
лицького були віддані Всенарод-
ній бібліотеці України (ВБУ), нині 
це  – Національна бібліотека Укра-
їни ім.  В.  Вернадського, де працю-
вав спершу як старший бібліотекар, 
потім керуючий відділу, а з верес-
ня 1919 по вересень 1920 – головою 
Ради бібліотекарів, виконував функ-
ції директора ВБУ. Безпосередньо 
займався створенням книжкового 
масиву ВБУ, ним було закладено ос-
нови збереження і систематизації 
фондів, розпочато одержання пері-
одики, відкрито читальню, у 1919 з 

ініціативи Є.  Кивлицького видано 
два номери часопису «Книжковий 
вісник».

Помер Євген Кивлицький 4 січня 
1921 в Києві.

160 років від дня народження 
Альфреда Норта Вайтгеда 
(Alfred North Whitehead; 1861–
1947), британського математи-
ка, філософа, педагога

Народився Альфред Норт Вай-
тгед 15 лютого 1861 в м. Рам-

сгіт, Великобританія. Його життя і 
творчість поділяються за місцем і за 
характером інтересів на три періоди: 
кембриджський, лондонський і гар-
вардський. У Кембриджському уні-
верситеті, куди він вступив в жовтні 
1880, Вайтгед займався математи-
кою, математичною логікою і фізи-
кою. До цього періоду відноситься 
тритомна праця Вайтгеда і його ко-
лишнього студента Бертрана Рас-
села «Principia Mathematica». Над-
завданням цієї роботи було охопити 
логічною схемою все наявне мате-
матичне знання. Влітку 1910 після 
30-річного кембриджського періоду 
він переїжджає в Лондон і займаєть-
ся там філософією науки і проблема-
ми освіти. У 1924 у віці 63 років Вай-
тгед назавжди покидає Британію і 
стає професором Гарвардського уні-
верситету.

Педагогічна діяльність Вайтге-
да у відомих університетах в Лон-
доні, Кембриджі, Единбурзі змуси-
ла його критично переосмислити 
систему освіти, що панувала тоді в 
Європі. Як президент Асоціації ма-
тематиків, він виступив 1916 з до-
повіддю про цілі освіти, де заявив: 
«Культура полягає в активності 
думки та сприйнятливості до кра-
си та людяності почуттів. Уривки 
інформації не мають нічого спіль-
ного з нею». Він наполягав на тому, 
що завдання викладача – не в тому, 
щоб вбити в голову учня якомога 
більше відомостей, а в тому, щоб 
сприяти його саморозвитку. Вайт-
гед також виголосив у цій допові-
ді міркування про співвідношення 
свободи та дисципліни в освітньо-
му процесі. Цей та інші виступи 
Вайтгеда зробили його ім’я відомим 
у гуманітарних колах. У книзі «Цілі 
освіти й інші нариси» («The Aims of 
Education and Other Essays»), багато 
в чому перегукуючись з Дж.  Дьюї, 
Вайтгед наголошував, що освітній 
процес має полягати не у засвоєн-
ні усталених істин, а в залученні 
учнів до вирішення проблем, в ін-
тенсифікації уяви. Свою лекційну 
діяльність Вайтгед продовжував до 
1937, а останню лекцію («Безсмер-
тя») прочитав у 80 років. Великим 
успіхом користувалися і філософ-
ські вечори в його будинку.

Альфред Вайтгед сформулював 
принцип: «просування цивілізації 
виражається у збільшенні кількості 
важливих операцій, які ми можемо 
виконувати, не замислюючись». Він 
увів у науковий обіг термін «creative 
ability» – креативні здібності. У сво-
їй книзі «Пригоди ідей» («Adventures 
of ideas») неодноразово акцентував 
на думці, що нові ідеї є комбінацією 
старих.

Помер Альфред Норт Вайтгед 30 
грудня 1947, його тіло було піддане 
кремації, неопубліковані рукописи 
та листи спалено, похорону не було.

210 років від дня народжен-
ня Домінго Фаустіно Сарм’єн-
то (Domingo Faustino Sarmiento; 
1811–1888), аргентинського полі-
тика, педагога, письменника

Домінго Фаустіно Сарм’єнто 
народився 15 лютого 1811 в 

м. Сан-Хуан на заході Аргентини. У 
п’ятирічному віці він розпочав на-
вчатися у місцевій «Школі Батьків-
щини». Тут учням прищеплювали 
почуття рівності: незалежно від со-
ціального походження вони були зо-
бов’язані звертатися один до одного 
«сеньйор». У школі він провчився 9 
років, а продовжив навчання у дядь-
ка, священика Хосе де Оро. Саме 
йому,  – як зізнавався Домінго Фау-
стіно,  –він був зобов’язаний схиль-
ністю до громадської діяльності, лю-
бов’ю до свободи і вітчизни. Разом з 
дядьком вони заснували школу, яку 
відвідували два дорослих брати. Це 
був перший педагогічний досвід 
Сарм’єнто. До педагогічної діяльно-
сті він повернувся у 1831 в Чилі.

Повернувшись на батьківщину, 
Сарм’єнто продовжив педагогічну 
діяльність і домігся відкриття пу-
блічної школи для дівчаток – Коле-
хіо Санта-Роса. Молодий педагог 
вважав, що успішна реформа су-
спільства можлива лише через роз-
виток системи шкільної освіти, яка 
має охоплювати і жінок. Він розро-
бив програму занять, поєднавши 
в ній основні шкільні предмети і 
практичне застосування отриманих 
знань в домашньому господарстві. 
Для розвитку у дівчаток почуття 
рівності вводилася шкільна форма.

Школа формує національну єд-
ність,  – вважав Сарм’єнто. Він на-
давав школі роль важливого агента 
соціальних змін, а вчителя, який на-
вчає дітей граматики та арифмети-
ки, ставив на перше місце. Очолив-
ши на початку 1860-х раду з народної 
освіти, Сарм’єнто розпочав реформу 
освітньої системи Буенос-Айреса: 
виступив з ініціативою викладання 
іноземних мов, музики і співу в дер-
жавних школах; домігся збільшення 
кількості вчителів-жінок і відкрит-
тя нових шкіл. Для фінансування 
освітніх програм він запропонував 
використовувати кошти від прода-
жу муніципальної власності, а та-
кож податку на спадщину, частини 
доходів від лотерей.

У 1868 Сарм’єнто був обраний 
президентом Аргентини. За ча-
сів свого президентства (1868-1874) 
провів низку реформ, спрямованих 
на розвиток інфраструктури, еконо-
міки та культури Аргентини. Його 
програми розвитку країни сприяли 
зростанню сільського господарства. 
За його правління було зведено за-
лізниці й шосейні дороги, шпиталі, 
бібліотеки, школи: він брав актив-
ну участь у створенні Аргентинської 
національної обсерваторії, Академії 
Наук.

Пізніше Сарм’єнто активно під-
тримав кампанію за утвердження в 
країні світської освіти (1881-1884). 
Він, як і раніше, вважав шкільну 
освіту основою цивілізації. І в при-
йнятому 1884 законі про загальну 
обов’язкову початкову безкоштовну 
світську освіту була його велика за-
слуга.

Помер Домінго Фаустіно Сарм’єн-
то у 1888. У річницю його смерті (11 
вересня) в Аргентині відзначається 
День вчителя.

140 років від дня народжен-
ня Абдурешида Медієва (1881–
1912), кримськотатарського сус- 
пільно-політичного діяча, педа-
гога

Абдурешид Медієв народив-
ся 25 лютого 1881 (за ін. да-

ними  – 1880) в с.  Караджанай Пе-
рекопського повіту. Початкову 
освіту отримав у традиційному 
кримсько-татарському початковому 
закладі  – мектебе, закінчив Сімфе-
ропольську татарську учительську 
школу. Педагогічну діяльність роз-
почав учителем в школі для крим-
ських татар в Ермені-Базарі (нині 
Армянськ). Багато років його жит-
тя було пов’язано з Карасубазаром 
(нині Білогірськ).

Абдурешид Медієв був журналіс-
том, письменником, громадським 
діячем, мусульманським активі-
стом, політиком. У 1906 обраний 
заступником голови міської думи 
Карасубазара, в 1907-1912 став її го-
ловою (став першим кримським та-
тарином – міським головою). Завдя-
ки його роботі на цій посаді в місті 
з’явилася перша електростанція, 
проведені роботи із благоустрою те-
риторій, мережі водогону, відкрився 
будинок культури. Заснував в Кара-
субазарі «Джемієт і Хайріє» («Бла-
годійне товариство»), метою якого 
була допомога у відкритті навчаль-
них закладів для кримських татар. 
Товариство заснувало національну 
бібліотеку, сприяло направленню 
найбільш талановитих молодих лю-
дей на навчання за кордон (у Стам-
бул). А.  Медієв був учасником міс-
цевих з’їздів кримських татар. За 
активну суспільну діяльність був 
арештований і поміщений у Сімфе-
ропольську тюрму. На цей час він 
уже був авторитетним громадським 
діячем. Тому його звільнення з тюр-
ми 31 жовтня 1905 було сприйнято 
як звільнення героя революції.

Був депутатом Державної Думи 
(20 лютого  – 2 червня 1907 року). 
Зробив кілька публічних доповідей 
щодо стану та перспектив розвит-
ку мусульманської думки в Росій-
ській імперії, зокрема «Мусульмани 
і Дума», «Свобода совісті і мусульма-
ни», «Мусульманська школа в Росії».

Абдурешид Медієв відомий як 
видавець і редактор низки крим-
ськотатарських періодичних видань 
політичного змісту. Так, з травня 
1906 стала виходити його газета «Ва-
танхадімі» («Слуга Вітчизни»). У ли-
стопаді 1907 він видавав російсько-
мовний «Голос мусульманина». Ця 
газета виходила двічі на тиждень. 
Особливе місце у просвітянській 
роботі А.  Медієва займала журна-
лістика. Вона була своєрідним від-
дзеркаленням його світогляду, полі-
тичної й громадської позиції. Крім 
власних періодичних видань, він 
публікував свої статті на шпальтах 
бакинського «Каспію» й паризького 
«Мусульманина».

Абдурешид Медієв помер 16 трав-
ня 1912 у віці 32 років.

160 років від дня народжен-
ня Рудольфа Штайнера (Rudolf 
Steiner, 1861–1925), австрійсько-
го філософа, педагога, засно-
вника першої Вальдорфської 
школи

Народився Рудольф Штай-
нер 27 лютого 1861 в 

м.  Кральйовиці (Австро-Угорщи-

на, територія нинішньої Хорватії). 
Після закінчення реального учи-
лища вступив до Вищої технічної 
школи (Відень, 1879), де отримав 
фундаментальну природничо-на-
укову й математичну освіту, по-
глиблено займався філософією, 
літературою, історією, брав участь 
у науковому та художньому жит-
ті Відня. Для початку педагогіч-
ної діяльності Р.  Штайнера й за-
родження ідей вальдорфської 
педагогіки були знаковими 1884–
1890 роки, коли він став домаш-
нім учителем десятирічного сина 
віденського комерсанта Ладисла-
ва Шпехта. Хлопчик вважався ті-
лесно і душевно хворим, страж-
дав гідроцефалією. На противагу 
твердженню лікарів, Р.  Штайнер 
висловлював впевненість, що стан 
хлопчика можна значно покращи-
ти за умови налагодження духов-
но-душевного й тілесного взаємо-
зв’язку. Цю ситуацію Р.  Штайнер 
перетворив на завдання, яке ста-
ло джерелом його вчення. Він за-
значав: «Тут я пройшов справжню 
школу фізіології та психології. Я 
зрозумів, що виховання і викла-
дання мають стати мистецтвом, 
заснованим на справжньому пі-
знанні людини. Я мав ретельно 
дотримуватися принципу еконо-
мії. До будь-якого уроку тривалі-
стю пів години мені часто дово-
дилося готуватися протягом двох 
годин з метою так оформити на-
вчальний матеріал, щоб у якомога 
коротший проміжок часу за най-
меншої напруги сил учня досягти 
максимально можливої продук-
тивності».

Перша вальдорфська школа була 
заснована Р.  Штайнером в 1919 для 
дітей робітників сигаретної фабри-
ки «Вальдорф-Асторія» в Штутгар-
ті (Німеччина). В основу концепції 
школи Р. Штайнер заклав ідею по-
ступального і цілісного розвитку 
дитини. Відповідно до неї, дитин-
ство умовно ділиться на три семи-
річні стадії, кожна з яких вимагає 
особливого підходу від педагога:

1 стадія (0–7 років)  – розвиток 
дитини через співпереживання. На 
цьому віковому етапі важливі ігри, 
які розвивають уяву, а завдання ви-
хователя – прищепити дітям почут-
тя того, що світ – хороший;

2 стадія (7–14 років)  – дитина 
вчиться через розповідь і заняття 
мистецтвом, які розвивають сферу 
почуттів. Тут завдання вчителя  – 
донести до учнів, що світ – прекрас-
ний;

3 стадія (14–21 рік)  – діти пізна-
ють світ переважно через власні 
судження і критичне мислення. У 
старших класах вальдорфської шко-
ли учні повинні відчути, що світ  – 
правдивий.

Метою вальдорфських навчаль-
них закладів є не накопичення 
знань дитиною, а виховання лю-
дини, орієнтованої на навколиш-
ній світ, чутливої до нового, здатної 
здійснювати усвідомлений вибір і 
брати на себе відповідальність за 
нього.

Рудольф Штайнер помер у місті 
Дорнах 30 березня 1925. На сьогодні 
у 80 країнах світу існує понад 1100 
вальдорфських шкіл і 1700 дитячих 
садків, зокрема й в Україні: у Дні-
прі, Києві, Кривому Розі, Одесі.
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Останніми роками у сучасному світі
відбувається епохальна цивілізацій-

на трансформація, що має суттєво змінити 
умови людського буття на планеті. Швидкий 
розвиток відновлювальної енергетики, сис-
тем Big Data та Blockchain мають кардиналь-
но покращити життя людини, включаючи й 
оздоровлення екологічного довкілля. Разом 
із тим, застосування штучного інтелекту очі-
кувано призведе до масового скорочення ро-
бочих місць не лише у сфері виробництва, а 
й у царині офісної праці, що несе загрозу для 
виживання середнього класу. Така ситуація 
посилює політичну напругу у всьому світі й 
особливо у країнах, що знаходяться у перехід-
ному стані і ще не мають усталеної активної 
суб’єктності, однією з яких є Україна. Запро-
поновану монографію академіка С.І. Пирож-
кова та професора Н.В. Хамітова присвячено 
проблемі вироблення стратегії розвитку на-
шої країни та посилення її суб’єктності.

Автори переконливо доводять, що стра-
тегію зміцнення та розвитку суб’єктності 
країни можна реалізувати лише на основі 
високопрофесійного знання, постійно роз-
роблюваного й поглиблюваного науковими 
колективами. Як зазначав М.С. Грушевський 
у праці «Три академії», в історії України було 
три вияви академізму в науці і культурі, а 
також три сплески суб’єктності, перший  – 
«академія Ярослава» у ХІ столітті, другий  – 
Київо-Могилянська Академія, починаючи з 
ХVІІ століття, і третій – Академія наук Укра-
їни, заснована в 1918 році В.І. Вернадським.

У суспільстві ХХІ століття активізувати 
та посилити цивілізаційну суб’єктність кра-
їни неможливо без академічної науки, котра 
активно взаємодіє з прикладною наукою та 
вищою освітою й виконує важливу роль ви-
роблення соціальних проєктів та експерт-
ного консультування для сфери державного 
управління. Академізм створює одну із най-
важливіших передумов появи видатних осо-
бистостей та високоосвічених співтовариств, 
що забезпечують державотворення та акти-
візують цивілізаційну суб’єктність країни.

Для досягнення високого рівня цивілі-
заційної суб’єктності суспільства необхід-

но невпинно вдосконалювати методологічні 
основи розроблення його цивілізаційного 
проєкту. Автори монографії приділяють пи-
танням методології надзвичайну увагу. На-
самперед подано розгорнуту характеристику 
поняття цивілізаційної суб’єктності країни, 
як такої, що здатна самостійно формувати 
засади внутрішньої та зовнішньої політики 
на основі власних традицій та проєкту май-
бутнього. На думку авторів, у сучасних умо-
вах країна може сподіватися на гідне май-
бутнє лише дотримуючись гуманістичної 
цивілізаційної суб’єктності, створенню якої 
сприяє демократія.

Для поглиблення демократії в суспільстві 
необхідно формувати відповідний світогляд 
громадян, здатність до самостійного мислен-
ня, критичного ставлення, творчого підхо-
ду. Формування демократичного світогляду 
можливе на основі методології метаантро-
пології, що ґрунтована на ідеях М.  Шелера, 
М.  Бердяєва, В.  Франкла, В.  Шинкарука. У 
цій методології людину розглянуто у буден-
ному, граничному та метаграничному бутті. 
При послідовному проходженні зазначених 
буттєвих станів людини у процесі її життє-
діяльності, відбувається зростання рівня її 
особистісної суб’єктності. Суспільство, що 
має достатню кількість самореалізованих 
громадян, набуває більш активної цивіліза-
ційної суб’єктності. На цьому С.І. Пирожков 
і Н.В. Хамітов формують практичну методо-
логічну стратегію  – «метаантропологічний 
потенціалізм», що дозволяє створювати 
ефективні проєкти набуття суб’єктності як 
особистістю, так і країною.

Дуже цікавим є розділ монографії при-
свячений проблемі міграції. Автори дослід-
жують ті аспекти проблеми міграції, що під-
вищують цивілізаційну суб’єктність країн 
і ті, що не сприяють такому підвищенню. У 
розділі запропоновано рекомендації для дер-
жавних органів щодо ефективної міграційної 
політики.

Окремий розділ присвячено гібридним 
війнам, що відбуваються на міжнародній аре-
ні та суттєвим чином стосуються й України. 
Особливо небезпечним тут є інформаційний 

вимір гібридної війни. Автори переконливо 
доводять: протидіяти інформаційній війні 
можна лише систематичною й наполегливою 
працею вчених-суспільствознавців, виклада-
чів вишів, вчителів, діячів культури, журна-
лістів, активістів соціальних мереж.

Ефективним способом реалізації цивілі-
заційної суб’єктності для України є усвідом-
лене дотримання євроатлантичного вектору 
розвитку. Завдяки цьому вектору христи-
янський гуманізм, котрий століттями був 
притаманний українському народу, набуває 
сучасних форм вираження й стимулює кож-
ного громадянина до самореалізації та твор-
чості таким чином, щоб не лише не заважати 
самореалізації та творчості інших громадян, 
а навпаки, сприяти цьому. При цьому автори 
справедливо наголошують про необхідність 
пріоритету національних інтересів України.

Розгортаючи свою думку, автори моногра-
фії зазначають, що євроатлантичний вектор 
розвитку України має бути конкретизований 
у системно розробленому цивілізаційному 
проєкті України. Це має бути проєкт гідної са-
мореалізації людини та власної цивілізацій-
ної суб’єктності. Він має бути переконливим 
і свідчити про твердість та послідовність дер-
жави у його реалізації. У забезпеченні іннова-
ційного розвитку великою є роль науковців 
природничого й технічного профілю, але не 
меншою – вчених-суспільствознавців. Остан-
ні мають розробляти і відповідно до змінюва-
них економіко-технологічних обставин кон-
кретизувати такий цивілізаційний проєкт, що 
може зацікавити світову бізнес-спільноту.

Цивілізаційних проєктів для кожної краї-
ни може бути кілька, проте реалізувати мож-
на лише той із них, навколо якого відбува-
ється суспільна консолідація. Ефективна 
суспільна консолідація можлива, коли біль-
шість членів соціуму відчують взаємну дові-
ру і спорідненість на спільній ціннісній ос-
нові. Щоб зробити її дієвою, важливо, щоб 
консолідація суспільства відбувалася на базі 
гуманістичних цінностей, а не на основі су-
бординації та підкорення. Автори всебіч-
но досліджують чинники, що провокують 
конфронтацію у суспільстві або, навпаки, 
сприяють його консолідації.

Важливою передумовою консолідації су-
спільства є вироблення його світоглядної 
суб’єктності, котра ґрунтується на цінно-
стях. І багато залежить від того, чи усвідом-
лює людина гуманістичні цінності як свої, 
чи вона приймає за цінності певні стереоти-
пи, що можуть бути нав’язаними їй маніпу-

лятивно. Щоб не зазнавати трагічних поми-
лок, людина, на думку авторів, має своєчасно 
осмислювати соціальну реальність та поглиб- 
лювати власний світогляд, в чому їй здатна 
допомогти філософія – як в теоретичних, так 
і в публіцистичних, і художніх виявах.

Завершується монографія дуже важливим 
розділом, що розвиває ідею засновника Ака-
демії наук України Володимира Вернадсько-
го про ноосферу і присвячений обґрунтуван-
ню концепту ноосферної цивілізації. Перехід 
людства до такого рівня цивілізаційного роз-
витку означатиме домінування розумно-
го начала у діяльності людини у планетар- 
ному масштабі, коли вдасться забезпечити 
узгодження природно-екологічних, соціо-
культурних та духовних процесів та уник-
нути руйнівних соціальних катаклізмів. Ро-
зуміння глобальної потреби такого розвитку 
є важливим складником посилення цивіліза-
ційної суб’єктності України.

Книга надихне науковців різних галузей 
продовжити дослідження цивілізаційної 
суб’єктності нашої країни, спираючись на 
оригінальні методологічні розробки авторів.

Ярослав ЛЮБИВИЙ,
провідний науковий співробітник

Інституту філософії
імені Г.С. Сковороди НАН України
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