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Вишневський Омелян 
 

Український національний характер  
та сучасний ідеал виховання української молоді 

 
(Тезовий виклад) 

 
Термін «характер» у контексті нашої теми 

може трактуватися двояко. 
По-перше, як сума тих національних 

ознак, які є притаманними кожному окре-
мому народу і які, зокрема, вирізняють його 
серед інших народів. Тому означення 
«національний» тут буде адекватним. Це 
трактування терміна часто асоціюється з 
поняттям національно-етнічного і, природно, 
має і позитивні, і негативні аспекти. 

По-друге, термін «характер» може тракту-
ватися з акцентом на діяльності людини і 
народу, від чого залежить їхній життєвий 
успіх. Це – прагматичний погляд, який має 
наднаціональний характер. К. Ушинський 
визначає його як «сукупність тих 
особливостей, якими відрізняється діяльність 
однієї людини від діяльності іншої» [1]. 

Завдання полягає у тому, щоб з’ясувати, 
наскільки наш національний характер з його 
історичними особливостями відповідає 
вимогам сучасного нашого життя і наскільки 
він досі забезпечував і тепер забезпечує 
політичний, соціальний та економічний успіх 
нашого народу. 

Лише розуміння і врахування цієї 
відповідності (чи невідповідності) може 
привести нас до формування змісту нашого 
сучасного виховного ідеалу, під яким 
Г. Ващенко розуміє «… образ ідеальної 
людини, на який має орієнтуватися педагог, 
виховуючи молоде покоління» [2, с. 41]. 

Пошук відповіді на поставлене запитання 
відразу спонукає нас зважити на те, чому в 
нашій історії ми постійно зазнавали експансії 
сусідів і не завжди адекватно діяли самі. 
Чому вже 1169 року Андрій Боголюбський 
спалив Київ, чому 1708 року Меншиков 
вирубав Батурин, чому практично всі 
гетьмани України померли у московських 
тюрмах, чому киян винищував Муравйов, 
нарешті, чому і сьогодні нас змушують йти у 
нове ярмо, яке для нас планують сусіди, – 

«Русский мир»? А коли ще ближче 
придивитися до нашої історії, то виникає й 
інше, несподіване питання: як сталося, що 
впродовж століть за цих обставин ми вижили 
й існуємо досі? 

Не ми вперше ставимо ці запитання. 
Чимало дослідників нашої долі і багатовіко-
вої бездержавності (М. Костомаров, 
К. Ушинський, Ю. Липа, С. Русова, В. Янів, 
Я. Ярема, П. Штепа та ін.) розглядали різні 
причини цього і назвали чимало ознак нашого 
національного характеру, які заважали нам 
осягнути мету побудови власної держави, 
хоча і далеко не всі вони видаються 
негативними. 

До таких особливостей часто відносять: 
слабкість інстинкту державотворення; індиві-
дуалізм та еґоцентризм; бунтарство супроти 
своєї влади; анархізм; брак національної 
«зарозумілості»; слабкість волі; брак 
практичного розуму і підприємливості; між-
національну поступливість та асимілятивну 
податливість; заниженість особистих амбіцій; 
схильність до лібералізму; расову відкритість 
і транзитність території; переоцінку свободи 
особистості тощо. А відтак духовність і 
схильність до гуманітарних наук; естетизм; 
емоційність; родинність; фемінізованість 
родинного життя тощо. 

Ці та подібні якості «української душі» 
втілені у нашій культурі, і характерними 
виразниками їх були, з одного боку, 
Г. Сковорода, І. Вишенський, М. Гоголь, 
Г. Квітка-Основ’яненко та ін. («втеча в 
себе»), а з іншого – бунтар Т. Шевченко. 

Не підлягає сумніву, що чимало з 
перелічених якостей нашого національного 
характеру відіграли негативну роль у нашій 
історії і нашій долі, а тому ми хотіли б 
вилучити їх з поняття ідеалу нашого 
виховання (схильність до анархізму, еґо-
центризм, асимілятивна податливість тощо). 
Проте палітра цих ознак дуже широка і 

ННААЦЦІІООННААЛЛЬЬННЕЕ  ВВИИХХООВВААННННЯЯ  
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нейтралізувати у нашому характері кожну 
зокрема – спроба безнадійна. 

Зрештою, дійдемо також висновку, що 
більшість з цих ознак мають наслідковий 
характер і протидіяти їм так само марно, як 
лікувати хворобу, не з’ясувавши її причини. 
Потреби виховання тим часом вимагають від 
нас бачити предмет виразно, «дивитись в 
корінь», мати єдине «узагальнене» пояснення 
джерел і причин появи у нас тих чи тих 
якостей – як негативних, так і позитивних. А 
відтак на цих причинах зосереджувати свої 
зусилля. 

Якщо виходити з аксіоми, що всякий 
живий організм має здатність адаптуватися до 
зовнішнього середовища і виробляти в той 
спосіб риси, необхідні для виживання, то 
маємо підстави стверджувати, що всі ознаки 
нашого національного характеру беруть 
початок саме від нього, а цим середовищем 
для людини і народу є природа та суспільне 
життя. 

Такий погляд на речі підтверджується 
дослідженнями і висновками практично всіх 
науковців, які цього предмета торкалися і 
яких ми назвали вище, зокрема М. Косто-
маров, К. Ушинський, П. Штепа, Я. Ярема та 
ін. Їх однозначним висновком є також те, що 
первинний вплив на формування націо-
нального характеру мала все ж природа, а 
соціальні обставини цей процес довершували 
– в горнилі боротьби за краще місце серед 
народів. 

У трактуванні природного чинника 
зважимо найперше на різницю умов Півночі і 
Півдня. 
Північ: – малопридатна для обробітку 

земля; 
– непрохідні ліси; 
– суворий клімат; 
– холодні й довгі зими; 
– брак харчів тощо. 
Південь: – родючі землі; 
– благодатний клімат;  
– багатство природи (ліс, степ, річки 

тощо); 
– спокійний ландшафт; 
– господарський достаток тощо. 
Такі різні природні обставини зумовили, 

отже, неминуче формування у людині різних 
якостей, достатніх і необхідних для 
виживання. Так, умови півночі сприяли 
розвитку інстинкту мисливства і звички 
вбивати, агресивності, твердості характеру, 
відваги, експансивності та організованості 

(яка забезпечувала успіх); схильності до 
мандрів, пошуку свіжих теренів і їхнього 
завоювання; заздрості й ненависті до інших 
племен та до природи; атеїзму; маскулінізації 
сім’ї; культові здобувача тощо. У цих ознаках 
неважко впізнати відомих в історії вікінгів, 
варягів, норманів, угро-тюрко-фінів і навіть 
північне плем’я ляхів, яке створило Польщу. 
У характеристиках фашистських спецслужб 
це позначалося терміном «нордичний 
характер». 

Південні терени з їхньою благодатною і 
комфортною для людини природою форму-
вали людей цілком іншої вдачі та інших 
особливостей. Мешканцям півдня властиві 
самозосередженість, споглядальність, безтур-
ботність, осілість і домосідство, відсутність 
життєвого гарту, любов до Природи, 
теоцентризм (їхній добробут залежав від 
Бога), родинність, індивідуалізм, відсутність 
експансивності, ледачість, фемінізованість 
сім’ї, самодостатність, природна доброта і 
терпеливість тощо.  

Це – психологія хлібороба. Посилаючись 
на Лесгафта та Наймана, відомий український 
педагог Г. Ващенко відзначав, що сільське 
життя сприяє вихованню «добродушного» 
типу людини, «що характеризується глиби-
ною вражень, цікавістю до знань, певним 
нахилом до самостійного думання, прагнен-
ням зрозуміти навколишнє життя… Але 
поруч з тим умови сільського життя і праці 
сприяють повільності думання й асоціацій і 
певній обмеженості обрію інтересів…» [3]. 

У таких ознаках впізнаємо щонайперше 
народи Індії, а відтак і себе (Я. Ярема). 
Знаходимо тут багато з перелічених вище рис 
нашого національного характеру, а у 
філософії гандизму впізнаємо наш 
сковородизм. 

Безумовно, те, що започаткувала природа, 
підтверджувалося історією народу. Мешканці 
півночі виявили велику енергію, а процес 
воєн примножував силу переможців і 
послаблював сили переможених. Так, предки 
нашого теперішнього північного сусіда – 
угро-тюрко-монголо-фіни – та інші племена 
збільшили свою територію у 136 разів. 
Водночас слабші (і «добріші») народи 
зазнавали поразок і втрачали свої терени. І 
хоча Святослав Завойовник, у жилах якого 
текла норманська кров, побував на Балканах і 
на Волзі, поступово ми – хлібороби – 
втрачали запозичений у варягів дух експансії, 
а з ним і власні землі. Відчуваємо це і досі. 
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«В напрямку звуження розумових 
інтересів і розмаху творчої думки, – пише 
далі Г. Ващенко, – діяли політичні умови 
життя українців. Становище недержавного 
народу не могло стимулювати ініціативи в 
постановці нових проблем ні в галузі теоре-
тичній, ні в галузі практичній, а особливо в 
галузі політичного й суспільного життя, бо 
останнє йшло шляхами, накресленими 
провідниками панівної нації» [3]. 

Трактування нашого національного 
характеру у площині протиставлення його 
характерові інших народів дає ключ до 
пошуку того узагальнення, без якого не 
можемо пояснити походження цих ознак. 
Воно веде нас до відомої у психології 
концепції Карла Юнґа щодо спрямованості 
характеру. У 1935 році її розвинув і 
застосував до оцінки нашого характеру 
відомий український психолог Яким Ярема 
(«Українська духовість в її культурно-
історичних виявах»). Відповідно до цієї 
концепції, людям і народам властиві 
екстравертність або інтровертність. Під 
першою розуміють переважну схильність 
психіки та поведінки людини і народу до 
вияву зусиль назовні. Такі люди і народи 
характеризуються експансивністю щодо 
зовнішнього середовища, схильністю до 
завоювань, до агресії.  

Впізнаємо тут народи Півночі. Народи 
інтровертного типу зосереджують свою увагу 
на власному, внутрішньому житті, 
«вбирають» світ у себе, цінують духовність, 
але виявляють слабкість у сфері зовнішнього 
життя. Такими є мешканці Півдня. 

Протистояння таких двох психологій у 
контексті наших міркувань пояснюють різ-

ницю національних характерів українців і 
росіян, а відтак дають підстави зробити два 
дуже важливі висновки щодо наших 
стосунків. 

1. Українці і росіяни не тільки не 
«споріднені» народи, але й належать до інших 
архетипів цілком протилежної природи і 
походження, а відтак і формування далеко не 
одночасного (М. Костомаров та ін.). Та й 
«коріння» у цих народів різне. Сучасні 
історики доводять, що до творення російської 
народності причетні лише 10% слов’янського 
елементу (новгородські словени, в’ятичі, 
радимичі і частково кривичі). Домінуючою 
масою (понад 40!) тут були племена 
іранського та угро-фінського походження, 
зокрема: весь, єм, карели, іжорці, ладожани, 
вежани, чудь, меря, мордва, мурома, 
черемиси, пермь, печера, ям, зимигола, корсь, 
нарова, ліб, кипчаки, кінгіт, сіджиут, чичили, 
іграки, киргизи, черкеси, огузи, тухси, ячма, 
чаруки, булгари, племена монгольського 
еміра Хушитая, еміра Байку та ін. [4]. 

Місто Москва і Московський улус були 
засновані ханом Менгу-Тимуром у 1272 році [5]. 

2. Так звана «дружба» українського і 
російського народів завжди нав’язувалася з 
півночі і завжди нагадувала вулицю з 
однобічним рухом: московити діяли експан-
сивно, а українці переважно виявляли схиль-
ність до самозосередженості, тобто до толе-
рантного сприймання агресії. Спрацьовувала 
природна взаємодія двох різних архетипів – 
екстравертів та інтровертів (див. схеми). 
Умови так званої «дружби» завжди були 
корисними лише нашим північним сусідам. 

.

  
експансивність       самозосередженість  
 (екстравертність)      (інтровертність) 
 
Сусідство українського і російського 

народів постійно вело до протистояння 
«хліборобської доброти», духовності, схиль-
ності до компромісу – з одного боку, і 
безкомпромісної експансії московітів з 

іншого. Перемагали «мисливці». Назвемо 
лише деякі з таких епізодів нашої історії: 
1169 р. – Андрій Боголюбський вперше спалює 
Київ, про що вже мовилося вище; 
1478 р. – Іван ІІІ вирізує новгородську знать і 
захоплює цю республіку; 
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1708 р. – Меншиков руйнує Батурин та Келеберду; 
1768 р. – царські офіцери зраджують 
ватажків Коліївщини і віддають їх полякам; 
1918 р. – Муравйов винищує українців у Києві; 
1932 – 1933 рр. – Голодомор за наказом Москви; 
1937 р. – репресії української інтелігенції; 
1939 р. – масові розстріли у Галичині; 
1944 – 1950 рр. – масові арешти й депортації. 

Сучасна експансія Росії під гаслом 
«Русского Мира» – проти української куль-
тури – логічна ланка у цьому ланцюгу. Вся 
сучасна політика в Україні є під різними 
масками боротьбою двох сил – українців, які 
хочуть бути вільними, й окупантів України, 
які бажають зберегти свій колишній панівний 
статус. 

Аналіз наведених вище фактів і обставин 
неминуче приведе нас до висновку, що 
єдиною причиною наших поразок і нашої 
історичної гіркої долі є відсутність експан-
сивності у нашому характері, наша схиль-
ність радше пізнавати світ, ніж його для себе 
завойовувати (Я. Янів). Тим часом лише дух 
експансії долає в народі індивідуалізм та 
егоцентризм, слабкість характеру і гнилий 
лібералізм, розвиває практичний розум, 
стримує анархізм і бунтарство супроти влас-
ної влади, підтримує почуття гідності, пос-
лаблює асимілятивну податливість, долає за-
ниженість амбіцій та правовий нігілізм тощо. 

Ось чому до традиційного нашого ідеалу 
людини, яка служить Богові та Україні, 
мусимо додати порцію експансивності. «Для 
такого великого діла, як відродження і 
консолідації нації – пише Іван Франко, – не 
біда прийняти в рахунок і порцію національ-
ної виключності й односторонності, чи коли 
хочете, шовінізму. Не бійтеся, коли 
національні потреби будуть заспокоєні, 
національний голод буде насичений, то нація 
відкине шовіністичну справу, розум візьме 
перевагу над пристрастю» [6]. Мав рацію 
І. Франко, бо експансивності марно 
протиставляти тільки оборону. Вона лише 
провокує експансію. Натомість стримувати 
чужі посягання може лише очікувана 
контрекспансія. І в цьому сенсі історичним 
ідеалом виховання нашої молоді має бути не 
Кочубей, не Брюховецький, а лише перший 
нормано-козак Святослав Завойовник. 

Заклик до виховання експансивності у 
характері нашої молоді неодмінно викликає 
гостру реакцію не тільки наших недругів, що 
цілком зрозуміло, але і тих щирих християн, 
які універсальну любов вважають головною 

ознакою порядної людини. Тут вдамося до 
застереження, що йдеться не про те, аби нашу 
імпансивність (схильність "вбирати в себе" 
зовнішній світ) замінити на експансивність, а 
лише позбутися тут крайнощів. 

Згадувані вже дослідники цієї проблеми, 
зокрема, Я. Ярема, вказують також на 
існування народів гармонійного типу, у 
характері яких інтровертність та екстраверт-
ність урівноважують себе. До них Я. Ярема 
відносить стародавніх греків та європейців, 
які й творили свою духовну культуру, і, коли 
треба було, вміли за неї постояти. Характер 
таких народів трактується як амбовертний, 
спрямований в обидва боки (амбопансивний) 
– і всередину, і назовні. Є підстави думати, 
що залежно від історичних обставин вони 
могли і можуть, коли треба, зосереджувати 
свої зусилля в потрібному напрямку – то на 
війнах, то на духовному житті. І, 
правдоподібно, саме тому ці народи залишали 
в історії найпомітніший позитивний слід. 

Якщо сказане вище визнати вірогідним, то 
це спонукатиме нас загалом критично 
поставитися до змісту нашого національного 
характеру і, визначивши наші переваги та 
наші вади, поставити питання про доцільність 
і можливість його корекції. Маємо тут 
міркування згадуваного вже українського 
педагога Г. Ващенка: «Українець мусить 
здати собі справу в тім, які риси української 
психіки, навіть властиві їй з давніх давен, 
слід розглядати як позитивні, а які 
негативні… Треба зробити мужню і тверезу 
оцінку й інших національних властивостей. 
Риси позитивні слід культивувати, а негативні 
– поборювати» [2, с. 176]. 

Про можливість корекції національного 
характеру говорить К. Ушинський: «Але хіба 
народність не потребує удосконалення? Хіба 
не існують народні вади, як і народні 
достоїнства?» [7]. Яким Ярема згодом 
висловить подібну думку: «Психічна природа 
не є чимсь абсолютно незмінливим. Завдяки 
своїй пластичності вона піддається свідомій 
самокультурі і може… відповідно 
удосконалюватися» [8]. 

Маємо, нарешті, історичні факти, які 
засвідчують, що національний характер 
народу може зазнавати глибинних змін, 
залежно від змін у зовнішньому середовищі, 
до яких він мусить адаптуватися. Так це 
сталося з тими ж вікінгами чи варягами, які 
стали шведами і норвежцями. У ХХ столітті 
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відбувались теж глибинні зміни у 
національному характері німців. 

Очевидно, що такі зміни у характері 
можуть відбуватися повільно і залежать від 
темпу перемін у зовнішньому житті. Вихо-
вання повинно враховувати такі цивілізаційні 
процеси і в міру можливості сприяти 
позитивним змінам. У цьому сенсі сучасне 
життя дає нам багато фактів для роздумів: 

1. За умов незалежності і відносної 
свободи, а відтак з появою конкурентного 
середовища гостро постає питання про 
формування іншої, самодостатньої людини. 
Вона з’явиться з приходом нового покоління. 

2. Інформаційний вибух та глобалізаційні 
процеси сприяють європеїзації людини, роз-
витку у її характері рис підприємливості, са-
модостатності і властивого колишнім моло-
дим європейським народам національного 
егоїзму. 

3. Відходять у минуле патріархальні 
поняття "селянськості" і «хліборобства». 
Майбутнє матиме лише велике індустріальне 
виробництво, у якому візьме участь порів-
няно невелика кількість нашого населення, 
решта підуть у сфери бізнесу, обслуговування 
тощо. 

4. Глибинні зміни відбудуться з часом і в 
російському національному характері. Демок-
ратія проникне і туди, зникнуть можливості 
демонструвати і з допомогою воєн розвивати 
силу. Сьогоднішні намагання побудувати 
нову імперію «Русского мира» – це ознаки 
агонії, яка посилиться з втратою нафтової і 
газової монополії. 

5. Оцінюючи нашу сучасну ситуацію, 
мусимо брати до уваги і наш постгеноцидний 
стан. Наші рани, нанесені у ХХ ст. (втрата 
майже 20 мільйонів молодих життів), ще 
довго даватимуть про себе знати. Водночас 
віримо давнім мудрецям, які твердили: 
«Sanabiles fecit Deus nations» (Бог сотворив 
народи здатними до видужування). 

Обсяг публікації дає змогу лише 
поверхнево окреслити ті обставини, які 
мають і матимуть вплив на зміни у нашому 
національному характері. Всі вони та ще не 
згадані тут потребують вивчення, але 
неминуче вказуватимуть на правомірність 
наших позитивних очікувань: грядущі 
труднощі робитимуть нас сильнішими. 

Наша виховна діяльність покликана 
враховувати ці обставини і виробляти 
відповідні орієнтири своїх зусиль. Якщо ж ці 

завдання узагальнити, то маємо зробити тут 
два головні акценти: 
а) звільнити нашу культуру від «намулу» 
російсько-більшовицького рабства і тільки в 
такому вигляді спиратись на неї як на 
чинник виховання; 

б) сприяти формуванню сильної і само-
достатньої людини, яку Європа свого часу 
втілила в образі Робінзона Крузо. 
Ці два акценти поширюються на всі сфери, 

чинники і форми виховання нашої молоді, 
зокрема на: 

– духовне життя – вияв твердості у 
відстоюванні прав українського народу на 
власну Церкву і власні духовні цінності; 

– патріотичне виховання – з акцентом 
любові до України і ненависті до її ворогів 
(бо «виховання ненависті… до ворога… це 
найблагородніша мета нашої педагогіки, 
нашої шкільної практики» – В. Сухомлинський); 

– виховання громадянсько-демократичної 
свідомості – з орієнтацією на пошану до 
Закону і становлення самодостатньої 
особистості і т. ін. 

Ці та ще низка інших складових розуміння 
змісту сучасного виховання ідеалу вписують-
ся у містке поняття "хар̀актерності" людини. 
(Детальніше про виховання характеру див.: 
Вишневський О. Теоретичні основи сучасної 
української педагогіки. – 2003, 2006 і 2009 
роки видань). 
У підсумку, можна стверджувати, що 

сучасним ідеалом виховання нашої молоді є 
самодостатня людина, яка здатна з належ-
ною рішучістю не тільки обороняти свої 
духовні, моральні, національні, громадянські, 
родинні й особисті цінності, але також 
активно діяти назовні й утверджувати їх у 
стосунках з іншими людьми і народами. 
Лише в такому разі не зазнаватимемо втрат. 
Близьким до такого висновку є заповіт Івана 
Франка: 

До великого моменту 
Будь готовим кождий з вас –  
Кождий може стать Богданом,  
Як настане слушний час. 

Мовиш: “Нині інші війни”. 
Ну, то іншу зброю куй, 

Ум гостри, насталюй волю, 
Лиш воюй, а не тоскуй! 

Лиш борися, не мирися, 
Радше впадь, а сил не трать, 
Гордо стій і не корися,  
Хоч пропадь, але не зрадь! 
   («Великі роковини»). 
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Чоповський Василь 
 

Взаємодія фізичного та духовного розвитку особистості у 
педагогічній спадщині Григорія Ващенка 

 
Кожне покоління відповідає за прикмети 
тіла і духа наступного покоління, яке має 
стати ліпше, ніж попереднє. Виховання  
тіла – шлях до виховання духа. 

Іван Боберський 
 

Усі народи світу звертали в минулому і 
особливу увагу звертають в сучасних умовах 
на тіловиховання молоді, щоб виховуючи 
фізично, водночас виховувати молодь і 
духовно. Стародавнє римське прислів’я 
говорить: «В здоровому тілі, здоровий дух». І 
цей принцип був актуальним не лише для 
минулого, але й для сучасного і майбутніх 
поколінь. «Наш обов’язок – подбати про 
нашу зміну, – вважає історик Б. Трофим’як, – 
створити їй такі умови, середовище, щоб вона 
виростала у почутті особистої й національної 
гордості, формувала та зберігала себе 
біологічно, культурно і національно» [6, с. 4]. 
Здорові тіло і душа вкрай важливі українсь-
кому народові тепер, в умовах розбудови 
самостійної та демократичної Української 
держави. 

Великий український педагог зі світовим 
іменем Григорій Ващенко (1878–1967) 
залишив нащадкам велику духовну спад-
щину. За кордоном, де вчений прожив більше 
двадцяти років, його наукові педагогічні 
твори добре відомі, а от на Батьківщині, в 
Україні, ми почали їх відкривати і вивчати в 
останні роки. Поверненню на рідну землю 
наукового доробку вченого сприяє створене у 
1995 р. Всеукраїнське педагогічне Това-
риство, назване його ім’ям. З ініціативи 
Товариства 1998 р. в Україні було відзначено 
120-ліття з дня народження Г. Ващенка – 

перше ювілейне пошанування видатного 
педагога в Україні і, зокрема, в с. Богданівка 
Прилуцького району на Чернігівщині, де він 
народився 23 квітня 1878 року. 

Видатний український педагог Г. Ващенко 
присвятив свою творчу діяльність багатьом 
науковим проблемам: історичним аспектам 
педагогічної діяльності та науки про неї, 
виховному ідеалу, системам освіти, питанням 
дидактики, виховній діяльності молодіжних 
організацій, здійсненню фізичного, розумо-
вого, патріотичного, естетичного виховання 
тощо. Проблема єдності фізичного та духов-
ного компонентів у становленні та розвитку 
особистості була однією з найважливіших у 
науковій творчості Г. Ващенка. Вона актуаль-
на для нас і сьогодні, зокрема у сфері 
виховання національного світогляду молодо-
го покоління самостійної і незалежної 
Української держави. 

Вивчення наукових праць («Виховний 
ідеал», «Виховання волі і характеру») 
видатного педагога дає підстави стверджу-
вати, що у своїх підходах до розвитку 
особистості, до проблеми навчання і 
виховання  він керувався ідеєю про душевно-
тілесну цілісність людини. Заслуговує на 
особливу увагу праця Г. Ващенка «Тілови-
ховання як засіб виховання волі і характеру», 
яка належить до діаспорних видань вченого. 
Книжка була видана в 1956 р. в Мюнхені і не 
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втратила своєї актуальності досі. Нам вдалося 
віднайти її у фондах Львівської обласної 
універсальної наукової бібліотеки. Добре 
знаний в Україні і далеко поза її межами 
сучасний вчений-педагог Г. Васянович цілком 
слушно зауважує: «Вартість твору полягає 
передусім в історико-педагогічній характе-
ристиці ролі фізичного виховання, яку здійснив 
автор від античності до сьогодення» [1, с. 3]. 

У праці «Тіловиховання як засіб вихо-
вання волі і характеру» Г. Ващенко глибоко 
дослідив системи фізичного виховання, 
сформовані культурними народами старого й 
нового часу, акцентуючи увагу на тому, що в 
кожній із систем є позитивні риси, які варто 
було б урахувати при розбудові української 
національної системи фізичного і духовного 
виховання підростаючого покоління. 

Таку думку Г. Ващенко конкретизував 
прикладами фізичного виховання в Греції, у 
римлян, у середні віки, часи Ренесансу, 
нового періоду в галузі педагогічної науки. 
Його цікавили шведська система тіловихо-
вання, погляди на фізичне виховання Лесгафта. 

Розкриваючи особливості афінського і 
спартанського виховання в Греції, Г. Ва-
щенко виділяв як їхню спільну рису те, що в 
них фізичне виховання міцно пов’язувалося з 
вихованням духовним. В основу афінського 
фізичного виховання була покладена ідея 
гармонійності. Що ж до особливостей, то 
вони пов’язані з умовами соціального й 
політичного життя Афін і Спарти. Платон і 
Аристотель наполягали на рівномірному 
вихованні душі і тіла людини. Людину, в якої 
душа і тіло розвинуті неоднаковою мірою, 
Платон називав кривою. Аристотель виступав 
проти домінування у людини фізичної сили, її 
фізичних властивостей.  

Аналізуючи грецьку, переважно афінську 
систему тіловиховання, Г. Ващенко робить 
висновок, «що вона була заснована на 
ґрунтовних спостереженнях над тілом 
людини і діяльністю кожного його органу. 
Побудована вона так, щоб розвивати кожний 
орган з метою виховувати гармонійну 
людину» [2, с. 7]. 

Суспільно-політичне й культурне життя 
римлян суттєво відрізнялося від життя греків. 
Г. Ващенко зазначає, що римляни поступа-
лися грекам передусім духовним, культурним 
розвитком. Усі освічені римляни були добре 
обізнані з працями грецьких мудреців, і 
більшість з них свою освіту здобували в 
Греції. Якщо у греків уже з семи років діти 

виховувались у громадських і державних 
закладах, писав Г. Ващенко, «то у римлян 
виховання мало переважно родинний 
характер. До шістнадцяти років діти 
виховувались в родинах. Хлопці брали участь 
у справах батька, що був для них прикладом. 
У дітей батьки намагались виховати 
правдивість, скромність, мужність, 
серйозність, здоровий розум і чесність» [2, 
с. 8]. Основне завдання виховання юнаків 
полягало в тому, щоб виховати з них воїнів. 
Тому п’ятнадцятирічні хлопці протягом року 
займалися військовими вправами. Після цього 
вони вже як юнаки вступали до військового 
табору. Завдяки такому вихованню римляни 
мали добре військо і не випадково завоювали 
багато країн Європи, Азії й Африки. 

Звертаючись до лицарського виховання в 
середні віки, Г. Ващенко позитивно ставився 
до того, що у фізичному вихованні лицаря, 
виховання фізично здорової, міцної, спритної 
людини, яка володіє зброєю, поєднувалося з 
формуванням у неї відважності, чесності, 
якостями захисника слабих та старих. Він 
писав: «Ідеалом лицаря була людина фізично 
здорова, міцна і спритна, що добре вміє 
володіти зброєю. Духовними чеснотами 
лицарів були: віра в Бога, вірність і відданість 
своєму суверенові, хоробрість, шляхетність, 
правдомовність і чесність, захист слабих, 
старих і жінок» [2, с. 12]. 

Лицарське виховання починалось з семи 
років. Лицарі, зазвичай, віддавали своїх синів 
на виховання до дворів королів, князів або 
знатних осіб. Підготовка лицаря передбачала: 
верхову їзду, плавання, стрільбу з лука, 
фехтування, полювання, гру в шахи і 
складання віршів. 

Значну роль у фізичному вихованні лицарів 
відігравали турніри. За змістом і формою вони 
були подібні до грецьких і римських ігор. 
Переможці на турнірах одержували подарунки, 
відзнаки: золоті ланцюги, мечі, вінки із 
золотими кільцями та інше. 

Значний вплив на розвиток культури, 
політичне життя Європи та виховання молоді 
мав Ж.-Ж. Руссо. Свої педагогічні думки він 
подав у творі «Еміль», який ще за життя 
мислителя набув великої популярності. 
Головна ідея, виховної системи Руссо – це 
ідея свободи і природовідповідності 
виховання. «Все полягає у тому, – писав 
Руссо, – щоб не псувати природу дитини, 
пристосовуючи її до суспільства».  
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Ж.-Ж. Руссо вважав, що в процесі вихо-
вання треба органічно поєднувати розумові й 
фізичні вправи. Аналізуючи педагогічні ідеї 
Ж.-Ж. Руссо, Г. Ващенко висловив думку, що 
Руссо своїми поглядами на виховання 
підводить ґрунт під наукову педагогіку. Це, 
зокрема, стосується взаємодії фізичного і 
розумового виховання. Цю думку він 
підтвердив таким висловленням Руссо: «Коли 
хочете розвинути розум вашого учня, 
виправляйте його сили, якими розум мусить 
керувати, розвивайте наполегливість його 
тіла, зробіть його міцним і здоровим, щоб він 
став мудрим і розсудливим. Дайте йому 
можливість працювати, бути діяльним, 
бігати, стрибати, бути постійно в русі, щоб 
він був бадьорою людиною, і він стане також 
людиною розсудливою. Думки, що вправи 
тіла шкодять розумовій діяльності, є 
жалюгідна помилка, начебто ці дві діяльності 
не повинні бути в згоді і наче одна не 
повинна впливати на другу» [2, с. 20]. 

Найціннішим у виховній системі Ж.-
Ж. Руссо, вважає Г. Ващенко, є природо-
відповідність виховання за умови її 
правильного застосування. Вона має бути 
покладена в основу наукової педагогіки 
взагалі й тіловиховання зокрема. Дуже добре, 
коли батьки дають можливість дитині бігати, 
стрибати, гратись. Але цього ще мало. Для 
того, щоб дитина розвивалася гармонійно, 
стала фізично міцною і спритною, потрібні 
вправи, які б повною мірою відповідали 
природі дитини. Г. Ващенко робить висновок, 
що цінність поглядів Ж.-Ж. Руссо на фізичне 
виховання дуже велика, а його педагогічні 
ідеї справді ґрунтуються на науковій основі. 
«Природнє виховання на думку Руссо, – 
писав Ващенко, – забезпечує нормальний 
фізичний розвиток дитини, сприяє тому, що 
тіло її стає сильним і витривалим. Сильне й 
здорове тіло стає передумовою її 
нормального духовного розвитку» [2, с. 19]. 

Багато місця в аналізі систем фізичного 
виховання вчений відводить Г. Лінгу, Фіту, 
Гутс Мутсу, П. Лесгафту. Особливо детально 
Г. Ващенко зупинявся на поглядах Лесгафта. 
Його приваблювала не тільки практична 
діяльність цього фахівця, але і його ідеї про 
органічний зв’язок у розвитку людини 
фізичного і психічного, необхідність повної 
відповідності розумової і фізичної діяльності, 
критичне ставлення як до однобокого 
фізичного розвитку, так і розумового. 
Г. Ващенко писав: «Лесгафт не обмежувався 

студіюванням літератури про питання 
фізичного виховання, він мандрував по 
країнах Європи, щоб ознайомитись з практи-
кою застосування різних систем фізичного 
виховання. Нарешті, Лесгафт організував 
декілька шкіл фізичного виховання молоді, 
що користались великою популярністю. Про 
популярність Лесгафта свідчить вже той 
факт, що його ім’ям була названа висока 
школа, яка готувала педагогів (лесгафтівські 
курси)» [2, с. 30]. 

В основу своєї системи Лесгафт поклав 
ідею органічного зв’язку розвитку психічного 
й фізичного. На його думку, завдання фізич-
ної підготовки і виховання полягають «в 
умінні ізолювати окремі рухи і порівнювати 
їх між собою, свідомо керувати ними і при-
стосовувати до перепон, переборюючи їх з 
можливо більшою спритністю і наполегли-
вістю. Інакше кажучи, привчатись з наймен-
шим трудом і у можливо меншому відтинку 
часу свідомо виконувати найбільшу фізичну 
працю, або діяти гарно й енергійно» [2, с. 30-31]. 

Найхарактернішою рисою системи 
фізичного виховання Лесгафта, як зазначає 
Г. Ващенко, є те, що вона твердо стоїть на 
засадах органічного поєднання фізичного і 
духовного виховання. Одним із завдань 
системи Лесгафта є виховання у молодої 
людини здатності володіти своїм тілом, 
підпорядковувати його рухи свідомості. З 
приводу цього Г. Ващенко пише: «Учитель не 
показує сам наочно тих чи інших рухів, що їх 
мають виконати учні, а в словесній формі 
описує їх. Тому учень спочатку мусить чітко 
уявити певний рух, а потім виконувати його. 
Безперечно, це вимагає від учня певного 
напруження розумових здібностей, але разом 
з тим виховує й його волю» [2, с. 33]. 

Якщо звернутися до української історії, то 
не важко побачити, що проблемами фізич-
ного та духовного розвитку особистості в 
минулому займалися високоосвічені постаті, 
які всі свої надії покладали на молоде 
покоління. З цього приводу О. Вацеба спра-
ведливо відзначає: «Історія тіловиховання на 
українських теренах має давні й глибокі 
корені, традиційно пов’язана з військовою 
справою, побутовими й релігійними мотива-
ми. Підвалини сучасного національного 
тіловиховання і спорту закладалися в тій 
невеличкій частині України, якій судилось на 
початку ХХ ст. стати збудником українського 
відродження – в Галичині. На відміну від 
Наддніпрянської України, де панував нічим 
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не обмежений самодержавний режим 
Російської імперії, в Галичині, в умовах 
конституційної Австро-Угорської монархії, 
протягом декількох десятиліть склались 
доволі сприятливі умови для потужного 
сплеску національного життя. Спортивно-
гімнастичний рух в Західній Україні поруч з 
просвітянським і кооперативним рухом був 
одним з вагомих його складників» [5, с. 7]. 

Надзвичайно високо у розбудові українсь-
кої системи тіловиховання Г. Ващенко 
оцінював роль І. Боберського, якого називав 
піонером широкого фізкультурного руху в 
Галичині на початку ХХ ст., що «поставив за 
мету виховання міцних духом і тілом 
українських патріотів, незалежних борців за 
волю Батьківщини» [2, с. 34]. Невтомна праця 
І. Боберського дала добрі результати. Одним 
із популярних його гасел було: «Не словами, 
а ділами!» Він видав змістовні навчальні 
посібники для вчителів руханки, керівників 
спортивних секцій («Рухові забави і гри», 
«Нові шляхи до тілесного виховання»). 
Ідеолог українського сокільства І. Боберський 
постійно наголошував: «Фізичне виховання – 
це шлях до виховання духу… Руханка не є 
сама для себе ціллю. Руханка є лише 
середником до виховання якнайкращих 
громадян». 

З перших днів праці в гімназії у Львові 
І. Боберський прагнув втілити в життя набуті 
в Європі знання і навички в галузі фізичного 
виховання молоді. Був прикладом для гімна-
зистів: щоранку бігав на Погулянці або 
Кайзервальді, організовував проведення ко-
лективних вправ і спортивних ігор гімна-
зійної молоді, в яких постійно брав участь. 
Він завзято відстоював необхідність запро-
вадження фізкультури як обов’язкового 
предмета в гімназії і досяг перемоги. «З його 
появою в Українській академічній гімназії 
Львова починається новий період у розвитку 
фізичної культури на західних землях 
України, – вважає Б. Трофим’як. «Де сила – 
там воля вітає», – закликав І. Боберський до 
організації фізичної і духовної сили 
української молоді, плекання активного, 
бойового патріотизму, і цей заклик співпадав 
із Шевченківським кличем «Борітеся, 
поборете!» [7, с. 90]. 

Григорій Ващенко, виходячи із принци-
пових положень сучасної йому педагогіки, 
виділяє основи української системи 
тіловиховання. «Наше завдання, – писав 
вчений, – щоб виховати людину міцну духом 

і тілом, але так, щоб у неї дух панував над 
тілом. У цьому основний сенс тіло – 
виховання» [2, с. 39]. 

На яких засадах має бути розбудоване тіло 
виховання? Ці засади, на думку Г. Ващенка, 
повинні бути такими: 

1. Тіловиховання не є окрема галузь фор-
мування людської особистості, а органічна 
частина його, міцно поєднана з вихованням 
розумовим, моральним та естетичним. 

2. Завданням тіловиховання є не тільки 
зміцнення здоров’я, розвиток м’язевої сили і 
спритності, а й розвиток духовних сил 
людини: зміцнення її волі, вироблення 
витривалості, здібності керувати своїм тілом 
як знаряддям духа. 

3. Керівники тіловиховання української 
молоді мусять чітко уявляти собі, які 
завдання ставить до українського народу 
історія. Такими основними завданнями є 
здобуття незалежності соборної України, 
розбудова її господарства і духовної 
культури. Виконання цих завдань вимагає 
певних властивостей духа і тіла. 

4. Керівники тіловиховання мусять бути 
знайомими з історією його у різних народів, 
бо вона дає багато повчального як з погляду 
позитивного, так і негативного. 

5. Вироблена система тіловиховання не 
може залишитися незмінною протягом довгих 
років. Вона, перш за все, міняється в зв’язку 
із зміною завдань, що їх ставить перед 
народом історія. Крім того, слід брати до 
уваги невпинний розвиток наук, що пов’язані 
з питанням тіловиховання, передусім, з 
медициною і психологією. Останнім часом в 
галузі медицини зроблено немало відкриттів і 
винаходів, що дають можливість боротись з 
різними хворобами, зміцнюють організм, 
збільшують працездатність і термін життя 
людини. Керівники тіловиховання повинні 
ретельно слідкувати за всіма цими 
досягненнями наук і розумно й обережно 
використовувати їх у своїй практиці, 
радячись при цьому з лікарями. 

6. В тіловихованні, як і в інших галузях 
виховання, останнє мусить бути органічно 
поєднане з самовихованням. Це означає, що 
а) вихованець сам розуміє потребу і сенс 
тіловиховання; б) що він розуміє завдання, 
які стоять перед українським народом і 
усвідомлює свої обов’язки перед ним; в) що 
він не тільки ретельно і з охотою виконує 
накази керівників під час походів і 
гімнастичних вправ, а за певною системою і 
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сам займається тіловихованням. Інакше 
тіловиховання може обернутися на муштру, а 
муштра, як відомо, не дає добрих наслідків у 
будь-якому вихованні молоді [2, с. 35–36]. 

Вагомим випробуванням духовного, 
тілесного, національного загартування для 
членів сокільсько-січових, пластових това-
риств, спортивних клубів Галичини, які 
складали основу українських збройних сил, 
став молодіжний спортивний рух у міжвоєн-
ний період та в роки Другої світової війни. 
Багато видатних провідників, учасників 
національного, спортивного, визвольного 
руху в мирні дні зі зброєю в руках у лавах 
легендарної Української Повстанської Армії 
(УПА) змагалися в боях за волю України. 
«Слідкуючи за цією боротьбою, – писав 
Г. Ващенко, – переконуєшся, що дух наших 
великих предків, які життя свого не жаліли 
для Батьківщини, воскресає у вояках УПА і 
творить те, що дійсно можна назвати нечу-
ваним у світі геройством. Упівці боряться з 
могутнім ворогом, що має найчисленнішу в 
світі армію, озброєну найновішою зброєю, з 
ворогом, якого боїться цілий світ – і наносять 
цьому ворогові тяжкі удари. Героїчна 
боротьба УПА дає нам надію на те, що 
сучасна боротьба закінчиться таки визво-
ленням України з тяжкої московської неволі» 
[3, с. 258–259]. 

Пройнятий палкою любов’ю до Батьків-
щини, глибоко зацікавлений в її щасливому 
майбутньому і справедливо пов’язуючи його 
з молоддю, Г. Ващенко в своїй праці 
«Виховний ідеал» розмірковує над питаннями 
гармонійного виховання підростаючого поко-
ління. На основі філософсько-педагогічного 
аналізу європейських виховних систем 
відомий український педагог приходить до 
висновку, що людину можна визнати за 
гармонійно розвинену лише за умови, що в її 
психічному житті окремі важливі риси і 
відіграють роль осердя, навколо якого 
органічно об’єднуються інші властивості 
особистості. Такими ключовими власти-
востями українця Г. Ващенко називає 
безмежну відданість Богові й Батьківщині. 
Отже, цим рисам, наголошує вчений, мають 
підкорятись всі інші властивості українця як 
психічні, так і фізичні. 

На основі вивчення традицій українського 
народу та тенденцій у розвитку світової науки 
вчений доводить, що єдино правильним 
шляхом у вихованні молоді є формування у 
неї ідеалістичного світогляду на релігійній 

основі. Лише на основі християнства, вважає 
Г. Ващенко, можна побудувати таку виховну 
систему, яка своїм корінням сягає в глибину 
віків і може пробудити до життя те 
незнищиме, що закодоване в духовних генах 
людського роду, оживити клітини людської 
душі, понівечені духовним геноцидом 
комуністичної виховної системи. 

Найважливішим питанням для людини, за 
глибоким переконанням Г. Ващенка, є мета її 
земного життя. І відповідь на це питання 
вчений знаходить у Євангелії від святого 
Матвія, у вченні Ісуса Христа. Смисл усієї 
людської діяльності, пошуків і земних зусиль 
Ісус Христос так формулює у проповіді: 
«Шукайте ж найперш Царства Божого й прав-
ди Його, – а все це вам додасться» [Мт., 6:33]. 

Служба Богові й Батьківщині – це є 
основна мета, вважав Г. Ващенко, що стояла 
перед українським народом тисячу років 
тому, стоїть тепер і буде стояти перед ним ще 
довгі віки. Звертаючись до молодого 
покоління, він писав: «Служба Богові й 
Батьківщині, як основна й найвища мета 
української молоді, вимагає від неї глибокого 
розуміння широких світових завдань, що їх 
ставить перед Україною історія, а також 
розуміння інших народів і діяльного 
співчуття їм та участь в спільній боротьбі за 
свободу» [3, с. 259–260]. 

Що означає служба Богові разом зі 
службою Батьківщині? Це означає, що 
добробут Батьківщини має ґрунтуватися на 
засадах християнства. Так розуміли життя 
кращі люди Київської Русі, що мужньо 
боролися з кочівниками. Так розуміли їх 
запорожці, що своїми грудьми захищали 
«люд християнський» та клали свої голови в 
завзятій боротьбі з ворогами України. Ця 
традиційна мета, як ясна зірка на небі, мусить 
сяяти і перед українською молоддю. Завдання 
служити Батьківщині мусить бути 
усвідомлене як особистий обов’язок перед 
нею. Отже, чітко уявляючи, чого потребує від 
нас Батьківщина, кожен має здати собі справу 
в тому, що він повинен зробити для неї 
особисто. Прикладом для кожного українця в 
цьому мусять бути такі величні постаті, як 
Святослав, Володимир Великий, Володимир 
Мономах, Богдан Хмельницький, Іван 
Мазепа, а також ті численні невідомі герої, 
що все своє життя віддали боротьбі за щастя 
й добробут України [3, с. 175]. 

Формування людської особистості – 
складний процес, в якому мають значення її 
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темперамент, характер, особливості фізич-
ного та психічного розвитку, задатки, вплив 
родини, школи, всього суспільства, процеси 
навчання, виховання, самовиховання. Інте-
лект людини, дух, що зосереджений на певній 
ідеї, спонукає людину до досягнення певної 
мети, сприяє і зміцненню фізичного стану. Не 
тільки «В здоровому тілі здоровий дух», а й 
за Г. Ващенком «Міцний дух зміцнює й тіло». 
Свою думку видатний педагог підтверджує 
висловлюванням: «Цим можна пояснити і той 
факт, що багато розумових працівників 
працювали до глибокої старості і майже до 
останньої хвилини свого життя зберігали 
свіжість думки. Такими були Сократ, Платон, 
Кант, Дарвін, Спенсер, Павлов, Планк і 
багато інших. До цього ще треба додати, що 
Кант, Дарвін і Спенсер мали від природи 
слабе здоров’я. 

Підтримувало їх захоплення працею, регу-
лярність і систематичність її. На цих 
прикладах має вчитись і українська молодь. 
Гасла її мусять бути такі: “Дух мусить 
панувати над тілом ”, “Систематична праця 
до останньої хвилини життя ”» [3, с. 132]. 

Григорій Ващенко писав, що факт зв’язку 
між тілесним і духовним у людини можна 
спостерігати дуже часто. Хвора людина 
почуває і поводить себе інакше, ніж здорова, 
фізична втома негативно позначається на 
психічних процесах, отрута алкоголем чи 
опіумом зовсім порушує нормальний хід 
психічного життя людини. Неприємності, 
горе пригнічують не тільки душевні, а й 
фізичні сили людини, вона стає менш пра-
цездатною. Навпаки – радісний, бадьорий 
настрій підвищує фізичну енергію і працез-
датність людини, робить її більш несприйнят-
ливою до всяких хвороб. З приводу цього 
Г. Ващенко писав: «Розумна і вольова 
людина, будучи з природи слабою, може 
зміцнити своє здоров’я, дотримуючись пра-
вил гігієни, ведучи розумний спосіб життя. 
Навпаки, людина нерозумна і слабовільна, 
будучи з природи здоровою, може стати 
кволою і хворою через нерозумний спосіб 
життя. Зусиллям волі людина іноді може 
навіть перебороти хворобу й фізичну слаб-
кість, і навпаки, занепад духу, смуток і відчай 
можуть привести до хвороби» [3, с. 167]. 

Особливу увагу Г. Ващенко приділяв ролі 
інтересу в життєдіяльності особистості, його 
безпосередньому зв’язку з фізичним станом, 
працездатністю. Він керувався твердженням, 
що цікавість до роботи, захоплення нею, 

підвищують її продуктивність, позитивно 
впливають на стан здоров’я людини, 
зменшують втому, мобілізують фізичні сили. 

Прикладом із власного життя вчений 
проілюстрував ці думки. Працюючи 
педагогом у школі (а він викладав українську 
мову і літературу, педагогічну психологію), 
йому доводилося сумлінно готуватися до 
кожної лекції та працювати з ранку до 
пізнього вечора. І Г. Ващенко запитував: «Що 
ж вернуло мені, зовсім хворому, сили, що 
дало можливість без найменшої шкоди для 
здоров’я виконати складну й тяжку роботу?» 
І відповідав, що все це дало велике 
захоплення ідейною цікавою роботою: 
«Наведені вище й подібні факти доводять, яку 
силу має дух людини, коли він зосереджений 
на якійсь ідеї, коли він веде людину до якоїсь 
мети. Тоді людина являє собою цілісність, в 
якій понад усім панує дух» [3, с. 132]. 

Український педагог Г. Ващенко не тільки 
обстоював ідею єдності тілесного і духовного 
в життєдіяльності людини, а й розкривав своє 
розуміння того, як це може здійснюватися під 
час гри, праці, у процесі занять фізичною 
культурою і спортом, у діяльності молодіж-
них організацій. Важливе значення він 
надавав гігієні виховання: здоровому харчу-
ванню, гігієні одягу, чистоті повітря, соняч-
ному світлу, впливу природи, регулярному 
сну, режиму шкільного навчання, що 
відповідає силам і вікові дитини. Неабияку 
роль відіграють фізичні вправи, дихальна 
гімнастика, спорт, плавання. Заняття ними є 
одним із засобів зміцнення здоров’я людини 
(діяльності органів дихання, серця та ін.). 
Водночас виховуються організованість і 
дисциплінованість, естетичні смаки, спосте-
режливість, моральні якості, створюється 
бадьорий настрій. 

Значну увагу у формуванні особистості 
Г. Ващенко приділив вихованню у неї 
життєрадісності та бадьорості. Це питання 
розглядалося вченим окремо у праці «Вихо-
вання волі і характеру». «Життєрадісність і 
бадьорість характеризують переважаючий 
настрій людини, – писав вчений. – Коли лю-
дина відкритими очима дивиться на життя, 
коли вона вірить у свої сили і при невдачах не 
впадає в смуток і відчай, про неї кажуть, що 
вона життєрадісна і бадьора. Коли ж у 
людини переважають сумні настрої, коли 
вона не вірить у свої сили і в темних фарбах 
уявляє сучасне й майбутнє, про неї кажуть, 
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що вона нежиттєрадісна, пригнічена. Таких 
людей називають іноді песимістами» [3, с. 337]. 

Стверджуючи, що життєрадісність і 
бадьорість є позитивними рисами, а невіра в 
себе і людей, песимізм – негативними, вчений 
зазначав, що перші слід виховувати у молоді, 
з другими – боротися. Численні факти 
засвідчують, підкреслює Г. Ващенко, що 
веселий, бадьорий настрій добре впливає на 
фізичний і духовний стан людини, збільшує її 
сили. Сумний же настрій, безнадійність 
убивають сили як фізичні, так і духовні. 

Джерела радості бувають різні, деякі з них 
можуть шкодити самій людині, навколишнім 
людям і суспільству. Тому важливо знати, які 
причини викликають веселість і радість. 
Позитивними джерелами радості для дітей 
можуть бути природа, тварини. Але 
найбільше радощів, зауважує Г. Ващенко, дає 
дитині гра, в якій є багато елементів 
мистецтва. Одним із важливих джерел 
бадьорості і радості для молоді є спорт. Він 
дає радісне відчуття власного здоров’я й 
сили, боротьби й перемоги, радість 
товариського єднання [3, с. 340]. 

Однією з основ життєдіяльності є фізичне 
здоров’я. Тому з наймолодших років, 
відзначав Г. Ващенко, треба дбати про 
здоров’я дитини. У шкільний період велике 
значення для виховання бадьорості і 
життєрадісності має загальна атмосфера, що 
панує в школі, і у більшості випадків це 
залежить від учителів. Взагалі всякий 
формалізм, бездушне ставлення до учнів, 
ігнорування їхніх індивідуальних власти-
востей, а особливо несправедливість кари 
вбивають дитячу життєрадісність. «Щоб 
виховувати учнів життєрадісними і 
бадьорими, треба, щоб у всьому житті школи 
панував дух бадьорості і життєрадісності, – 
писав вчений-педагог, – це в першу чергу 
стосується педагогів. Саме від них залежить 
загальний тон шкільного життя: похмурий 
або радісний, пригнічуючий або бадьорий. 

Отже, педагоги самі мусять працювати не 
тільки чесно, а з захопленням і в праці 
знаходити для себе радість» [3, с. 344]. 

Відданість українській національній 
визвольній ідеї на основі християнських 
ідеалів Добра, Правди, Краси, Любові, 
Милосердя стала головною, визначальною 
рисою педагогічної творчості Г. Ващенка. 
Спочатку у боротьбі з царизмом, а потім з 
комуністичним тоталітарним режимом 
міцніла його воля і гартувалося гаряче серце 
патріота. Уся творчість талановитого 
педагога має європейський орієнтир, бо «ми є 
українці й водночас європейці», тому 
покликані формувати у молоді європейську 
свідомість. 

Аналіз поглядів Г. Ващенка на роль і 
значення фізичного і духовного чинників у 
розвитку особистості дає підставу зробити 
висновок, що видатний педагог високо 
цінував кожен із них і визнавав важливість 
їхньої взаємодії у формуванні гармонійно 
розвиненої особистості патріота рідної 
української землі. 
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Пастушенко Роман 
 

Про проект Концепції громадянської освіти  
та виховання в Україні 

 
Як зазначено у супровідному листі 

Інституту інноваційних технологій і змісту 
освіти МОНМіС №14.1 / 10-3295 від 29 
листопада 2012 року, проект Концепції 
громадянської освіти та виховання в Україні 
розроблено «з метою реалізації державної 
політики, спрямованої на формування 
сприятливого середовища для становлення в 
Україні громадянського суспільства, до-
сягнення європейських стандартів забезпе-
чення та захисту прав і свобод людини і 
громадянина». Це означає, що у документі 
має бути представлено ідейний задум (кон-
цепцію) державної політики з впровадження в 
Україні «навчання людей тому, як жити за 
умов сучасної держави, як дотримуватись її 
законів, але водночас і не дозволяти владі 
порушувати їхні права, домагатися від неї 
здійснення їхніх правомірних потреб, як бути 
громадянином демократичного суспільства» 
(наведене визначення поняття «громадянське 
суспільство» взяте з цього проекту, с. 24). 
Відповідно, оцінювати проект Концепції 
можна за такими критеріями: відповідність 
змісту призначення документа, системність 
викладених поглядів на громадянську освіту, 
доказовість висловлених суджень, придат-
ність запропонованої політики щодо грома-
дянської освіти для «становлення в Україні 
громадянського суспільства, досягнення 
європейських стандартів забезпечення та 
захисту прав і свобод людини і громадянина».  

Чи відповідає проект Концепції грома-
дянської освіти та виховання в Україні 
своєму призначенню? На мою думку – ні. По-
перше, тому що у документі відсутні аналіз та 
оцінка впровадження громадянської освіти за 
попередні 22 роки існування української 
держави. Не встановивши, у чому здобутки та 
які проблеми навчання демократії і виховання 
громадянських якостей молодих українців, 
неможливо виробити дієвої державної 
політики щодо розгортання, реформування 
або вдосконалення громадянської освіти. По-
друге, будь-яка політика – це певний спосіб 
дій для досягнення мети. Винесений на 
обговорення документ лише роз’яснює, що 
таке громадянська освіта, на яких принципах 
вона має будуватись, які завдання виконує і 

якими методами послуговується, не 
пропонуючи практичних кроків щодо її 
впровадження чи реформування в системі 
освіти та у медіа-просторі. По-третє, у доку-
менті мова не про забезпечення громадянсь-
кої освіти в Україні, а про громадянську 
освіту як таку, її принципи, завдання, методи 
тощо. Не пов’язавши громадянську освіту з 
формуванням національної ідентичності 
громадянина, не можна взагалі забезпечити 
освіченість людини у сфері громадянських 
прав та громадянської поведінки. Форму-
вання у жителів нашої держави усвідомлення 
себе українцями – громадянами цієї держави, 
які попри різне етнічне походження, 
конфесійні уподобання тощо визнають свою 
приналежність до української політичної 
нації – мало б бути ключовим завданням 
громадянської освіти в Україні. 

Наскільки системним є запропонований 
для обговорення проект Концепції грома-
дянської освіти та виховання? На жаль, цей 
проект недостатньо логічно структурований. 
Зокрема, немає пояснення призначення 
документа. Спочатку подано «ІІ. Методоло-
гічні засади, підходи, принципи, критерії 
громадянської освіти та виховання» і лише 
потім «ІІІ. Сутність громадянської освіти та 
виховання». У тексті розділу ІІ обіцяні у назві 
«критерії громадянської освіти» не названі, а 
в розділі ІІІ поняття «громадянська освіта» 
зведено до навчання, спрямованого на 
«формування знань про права і обов'язки 
людини». У розділі VIІ. «Система підготовки 
кадрів щодо здійснення громадянської освіти 
та виховання» зводиться до викладу завдань 
підготовки педагогічних кадрів.  

 Окрім того, відчувається компілятивний 
характер тексту. Наприклад, на с. 2 автори, 
пояснюючи актуальність громадянської освіти і 
виховання, завершують текст висновком, що «за 
роки незалежності в Україні створено пере-
думови для оновлення змісту і технологій 
громадянської освіти та виховання, формування 
громадянської позиції підростаючого поко-
ління». На с. 3 зразу ж після судження про мету 
громадянської освіти і виховання написано: 
«Навчально-виховний процес недостатньо 
спрямований на формування демократичного 
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світогляду. Серйозною перешкодою на шляху 
громадянської освіти та виховання є розрив між 
теоретичними знаннями та повсякденною 
соціальною практикою».  

Чи достатньо аргументовані висловлені у 
проекті Концепції громадянської освіти і 
виховання судження? Доводиться констатувати, 
що низка суджень проекту Концепції нічим не 
аргументовані. Жодним чином, наприклад, не 
підтверджене судження, що в Україні «нав-
чально-виховний процес недостатньо спрямо-
ваний на формування демократичного світо-
гляду»? Що поганого в тому, що «громадянське 
виховання …багато в чому базується на 
морально-етичних засадах, тобто морально-
етичні імперативи й цінності виступають 
головним критерієм ефективності громадянсь-
кого виховання» (с. 8)? Таких прикладів можна 
навести чимало. 

Суттєвим недоліком проекту Концепції є 
невміле використання понять та вживання 
словосполучень, які не можуть бути визнані 
науковими поняттями. До останніх, наприк-
лад, можна віднести такі: «освітньо-педаго-
гічна ідеологія» (с. 1), «консолідація демокра-
тії» (с. 3), «демократичний світогляд» (с. 4), 
«демократичне громадянське суспільство» 
(с.11), «культура громадянськості» (с. 21) та ін.  

Не можна також погодитися із різним 
трактуванням ключових термінів. Навіть 
поняття «громадянська освіта» у додатку «ІХ. 
Понятійний апарат» подається інакше, ніж у 
пункті ІІІ «Сутність громадянської освіти і 
виховання». В останньому зміст цього поняття 
пояснюється як «навчання, спрямоване на 
формування знань про права і обов’язки 
людини», яке є складовою «соціально-політич-
ної компетентності особистості у суспільній 
сфері» та громадянського виховання. Втім, 
згідно із загальноприйнятими визначеннями, 
громадянська освіта означає наявність 
комплексу знань, умінь, навичок, переконань, 
необхідних для громадянської поведінки і 
громадської діяльності і, відповідно, процес 
цілеспрямованого формування компетенцій 
громадянина засобами навчання і виховання.  

Категорично неправильно ототожнювати 
націю з етносом (національністю), як це 
зроблено у визначенні поняття «національна 
свідомість та самосвідомість особистості» 
(с. 25). Сучасні нації – це радше політичні 
спільноти, учасники яких попри різне етнічне 
походження усвідомлюють свою однакову 
громадську приналежність, ідентифікуючи 
себе як громадяни конкретної держави. 

Низка висловів тексту Концепції не мають 
змісту, наприклад: «Демократія є пріоритет-
ною умовою розвитку існування громадянсь-
кого суспільства» (с. 2), «Правова держава 
дотримується верховенства Закону, якому 
рівною мірою підкоряються всі його органи, а 
також громадські організації і окремі особи» 
(с. 18), «Культура поведінки виражає, з 
одного боку, моральні вимоги суспільства, 
закріплені в нормах, принципах, ідеалах 
закону, а з іншого – засвоєння положень, що 
спрямовують, регулюють і контролюють 
вчинки та дії людини» (с. 18), «включення 
учнів та студентів до вирішення реальних 
проблем, розробки проектів щодо вивчення та 
розв’язання локальних проблем шляхом 
залучення до співпраці громадських органі-
зацій, громад мікрорайонів, де розташований 
навчальний заклад…» (с. 22) та ін. 

Тож, чи придатна запропонована у проекті 
Концепції громадянської освіти і виховання в 
Україні політика для «становлення в Україні 
громадянського суспільства, досягнення євро-
пейських стандартів забезпечення та захисту 
прав і свобод людини і громадянина»? 
Відповідь однозначна: ні, не придатна, 
оскільки, судячи із змісту документа, ця 
політика зводиться до декларування 
загальних постулатів громадянської освіти 
без прив’язки до сучасного стану освіти та 
інформаційного простору в Україні. Зокрема, 
у проекті не вказано специфіки цілей, форм та 
методів громадянської освіти у кожній з 
ланок національної системи освіти. Шляхи 
реалізації Концепції (розділ ІХ) зведені до 
«загальних напрямів реалізації Концепції, що 
потребують уваги органів управління освіти». 
Про стимулювання державою громадянської 
просвіти та громадянське виховання поза 
системою освіти навіть не йдеться. 

 Висловлені вище міркування – це 
достатньо серйозні аргументи на користь 
судження, що розроблений відповідно до 
протокольного рішення Робочої групи з 
питань інформаційної політики та грома-
дянської освіти Координаційної ради з питань 
розвитку громадянського суспільства при 
Президентові України проект Концепції 
громадянської освіти та виховання в Україні, 
як державотворчий документ цілковито 
нежиттєздатний. Цей проект – яскравий доказ 
формалізму чиновників від освіти та 
безвідповідальності української політичної 
еліти.  
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Обласна науково-практична конференція істориків 
 
Програми зовнішнього незалежного 

оцінювання з історії України та всесвітньої 
історії: змістове наповнення. 

6 лютого 2013 року з ініціативи Львівсь-
кого обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти, за підтримки Департа-
менту з питань освіти, науки, сім’ї та молоді 
Львівської обласної державної адміністрації, 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка (історичний факультет), а також 
Львівського регіонального центру оціню-
вання якості освіти відбулась обласна 
науково-практична конференція на тему: 
«Програми зовнішнього незалежного оціню-
вання з історії України та всесвітньої історії: 
змістове наповнення». Учасники конференції 
– науковці-історики, науково-педагогічні і 
педагогічні працівники ЛОІППО, фахівці з 
тестування ЛРЦОЯО спільно з учителями 
історії та методистами районних (міських) 
методичних кабінетів (інформаційно-мето-
дичних центрів), які відповідають за науково-
методичний супровід навчання історії, 
обговорили останні спроби політизувати ЗНО 
та проблеми, пов’язані із забезпеченням 
якості програм і тестів з історії України і 
всесвітньої історії. В основному дискусія 
велася навколо тематики шкільного курсу 
історії України та змісту програми зовніш-
нього незалежного оцінювання 2013 року, а 
також розроблених для школи програм і 
підручників з історії. З вітальним словом до 
присутніх звернувся директор Департаменту з 
питань освіти, науки, сім’ї та молоді ЛОДА 
М. Брегін. Михайло Григорович наголосив на 
необхідності постійного діалогу між науков-
цями та педагогами з питань змісту шкільної 
освіти та оцінив конференцію як серйозний 
крок у цьому напрямку. Щиро подякував 
керівництву Департаменту та Інституту 
післядипломної освіти за ініціативу щодо 
спільної конференції науковців і учителів 
історії декан історичного факультету ЛНУ, 
професор Р. Шуст. Прийшов час чітко 
визначити державну політику у сфері освіти, 
– сказав він у своєму вітальному слові – дати 
нарешті відповідь на питання: ким має бути 
випускник української школи, а також 
фахівець після вишу. Декан історичного 

факультету висловив надію, що ця конферен-
ція – це перша ластівка, яка започаткує 
спільне обговорення науковцями та педаго-
гами області актуальних для України проблем 
шкільної історичної освіти. З побажаннями 
плідної праці до присутніх звернулися також 
заступник директора ЛОІППО доцент 
І. Танчин та заступник директора ЛРЦОЯО 
А. Миляник. Останній також познайомив 
учасників конференції з польським досвідом 
оцінювання якості освіти шляхом визначення 
так званої «доданої (школою – Р.П.) освітньої 
вартості».  

Програму ЗНО з історії України у своїх 
доповідях на конференції проаналізували 
доцент кафедри давньої історії України та 
архівознавства Ольга Щодра, яка оцінила 
якість відображення у ній стародавньої та 
середньовічної історії; доцент цієї ж кафедри 
Андрій Заєць, який представив власну точку 
зору на зміст програми в ділянці історії 
Козацької Держави, та доцент кафедри 
новітньої історії України Мар’ян Мудрий, 
який зупинився на представленні в програмі 
модерної історії України.  

Проблематику світової історії у програмі 
ЗНО розглядали у своїх виступах доцент 
кафедри середніх віків та візантиністики ЛНУ 
Модест Чорний, доценти кафедри нової та 
новітньої історії зарубіжних країн Зоя Баран 
та Руслан Сіромський, а також доцент 
кафедри історії Центральної та Південно-
Східної Європи Тамара Полещук.  

Думками про зміст та значення внесених у 
програму ЗНО з історії України змін у перелік 
історичних постатей, з діяльністю яких має 
бути обізнаний кожен учасник цьогорічного 
ЗНО, поділився начальник навчально-
методичного відділу ЛРЦОЯО Степан 
Хамуляк. Він також познайомив присутніх із 
заявою керівника робочої групи із 
розроблення програм ЗНО з історії України, 
докт. пед. наук О. Пометун. Остання 
стверджує, що без відома її членів корективи 
до розробленої групою програми вносили 
невідомі особи, можливо, сама директор 
УЦОЯО, п. І. Зайцева, за погодженням з 
провідними фахівцями МОНМіС.  

ІІССТТООРРИИЧЧННАА  ООССВВІІТТАА 
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Представлені у доповідях оцінки та 
аргументація стали предметом обговорення у 
форматі «круглого столу». У ньому взяли 
участь як науковці, так і педагогічні 
працівники Львівщини. Усі були одностей-
ними у тому, що саме ЗНО дає суттєвий шанс 
кращим випускникам загальноосвітніх нав-
чальних закладів, які прагнуть продовжувати 
навчання, здобути освіту за обраною 
спеціальністю у вільно обраному виші, 
незалежно від місця проживання батьків чи 
статусу школи.  

Конференція схвалила спеціальну Резо-
люцію, у якій засудила спроби політизувати 
зміст програм ЗНО з вітчизняної і світової 
історії та висловила конкретні пропозиції 
щодо розвитку зовнішнього незалежного 
оцінювання як ефективного засобу національ-

ного незалежного моніторингу якості 
середньої освіти. Учасники конференції 
вирішили направити текст цієї Резолюції на 
адресу керівництва МОНМіС України, 
УЦОЯО та комісії з питань освіти і науки 
Верховної Ради України. Вони також 
схвалили звернення «До освітян та співгро-
мадян!», у якому закликали добиватись, щоб 
зовнішнє незалежне оцінювання якомога 
краще гарантувало права Людини та служило 
інтересам українського суспільства. 

Далі подано окремі доповіді учасників 
конференції «Програми зовнішнього незалеж-
ного оцінювання з історії України та 
всесвітньої історії: змістове наповнення», 
виклад виступів у форматі «круглого столу», 
а також схвалені ними підсумкові документи.  

 
 

 
Щодра Ольга 

 

Історія традиційного суспільства у програмі зовнішнього 
незалежного оцінювання та у шкільних підручниках з історії України 

 
Програма з історії України для ЗНО 

відображає певні тенденції у розвитку 
шкільної історичної освіти впродовж останніх 
років. На мій погляд, про них треба говорити 
у ширшому контексті, не обмежуючись лише 
останніми змінами, які стали приводом для 
нашої зустрічі. 

Про необхідність нових підходів до 
викладання шкільної історії українські 
історики заговорили в ході дискусії, яку 
організував Центр дослідження суспільства у 
2009 році. Якщо стисло охарактеризувати 
суть запропонованих змін, то автори нової 
концепції пропонували розглядати історію 
України як сукупність історій різних народів, 
що її населяють, а отже, відмовитися від 
етноцентричного підходу. Недоліком наявних 
програм і підручників вони вважали той факт, 
що у них занадто велика увага приділена 
історії визвольної боротьби, зокрема, історії 
козаччини, а також  історії Гетьманщини. 
Оскільки  гуманітарна ситуація в Україні у 
2009 р. значною мірою  відрізнялася від 
сьогоднішньої, запропоновані новації можна 
було  пояснити  бажанням якнайшвидше 
досягнути справжнього європейського рівня 
шкільної освіти. Однак сам підхід до 

досягнення  мети дуже  нагадував недавні 
радянські часи: авторів розкритикованих 
шкільних підручників на обговорення не 
запросили,  жодних позитивних змін у 
програмі  шкільної історичної освіти і у змісті 
підручників, створених у роки незалежності, 
не відзначили. А вони таки відбулися і були 
очевидні: за відносно невеликий період 
з’явилося  кілька підручників історії для 
кожного класу, розгорнулася робота зі 
створення програми і підручників для 
дванадцятирічної шкільної освіти. Автори 
підручників залучили новий джерельний 
матеріал, особливо це стосується  історії 
ХІХ–ХХ століть, вперше систематично 
висвітлили політичну історію України, 
акцентувавши увагу на етапах розвитку 
української державності і національно-
визвольних змаганнях, на розкритті «білих» 
плям української історії. Щораз ширше у 
кожному наступному підручнику висвітлю-
валася історія розвитку культури, соціально-
економічна історія українських земель. 
Велику роботу зі створення концепції 
української історії ХІХ–ХХ ст. провів наш 
колега із Запоріжжя професор Федір 
Турченко, який написав підручники для 9, 10 
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і 11 класів. Ще раз повторюсь: позитивні 
зміни у шкільній історичній освіті порівняно 
з її радянською концепцією (а з нею насам-
перед  треба порівнювати) були очевидні. Це, 
звісно, не означає, що програму з історії не 
слід  вдосконалювати і розвивати. Учасники 
дискусії пропонували у центрі нової 
концепції поставити соціальну історію, 
оскільки акцент на політичній історії, історії 
визвольної боротьби, на їхню думку, міг 
стати чинником розвитку ксенофобських 
настроїв. Однак, як відомо, більшість 
повстань і політичних рухів базувалися саме 
на соціальних конфліктах, а тому це ще 
питання: чи можна, об’єктивно висвітлюючи 
соціальні відносини на українських землях, 
створити  більш «миролюбну» концепцію 
української історії. Справа, на мій погляд,  
полягає не у тому, про що писати, а у тому – 
як писати про ті чи інші гострі питання нашої 
історії, і у тому, чи здатні усі її суб’єкти 
сприйняти часом гірку історичну правду про 
минулі події. Однак без цієї об’єктивної 
картини минулого ми не бачимо в істинному 
світлі сьогодення і не можемо закласти 
міцний фундамент спільного майбутнього. 

Зараз Центр дослідження суспільства 
знову активізував дискусію у зв’язку із 
звинуваченнями на адресу профільного 
міністерства у радянізації змісту програми 
ЗНО, а саме заміні діячів українського  
визвольного руху діячами, які здійснювали  
більшовизацію України.  

Перш ніж торкнутися нових ініціатив 
Центру, який слушно вказує, що дискутувати 
треба не про деталі (хоч вони дуже вже 
красномовні), а про більш глобальні загальні 
підходи до концепції шкільної історичної 
освіти, хочу  поставити  запитання: яка мета 
ставиться перед шкільною історичною освітою? 
Від відповіді на нього залежить і решта: 
концептуальні засади, головні завдання.  

На моє переконання, перед школою, крім 
освітньої, стоїть також не менш важлива 
виховна мета: вона покликана дати учням не 
тільки певний загальний освітній рівень, а й  
виховати громадянина України. У шкільній 
освіті виховний аспект є рівнозначний 
освітньому. І забезпечується він значною мірою 
саме викладанням історії. А тому, коли ми 
говоримо про нові концепції шкільної освіти, то  
повинні розуміти, кого ми хочемо виховати. 

Звинувачуючи сучасну концепцію історич-
ної шкільної освіти і підручники, у яких вона 
втілена, у надмірній заполітизованості і 

наголошуванні колоніального статусу 
українських земель, у надмірній  увазі до 
українського визвольного руху, її критики не 
задаються питанням: а на чому акцентують 
увагу автори польських підручників, коли 
мова іде про ХІХ ст.? Невже на досягненнях 
окремих  поляків у Російській імперії, на 
конформізмі і здатності виживати, чи на 
польському визвольному русі? Логіка 
виживання, пристосування, реалізації себе 
будь-якою ціною певною мірою була 
виправдана в колоніальних умовах існування, 
коли не було  жодних перспектив на 
утворення власної держави. Однак, ми не 
можемо нею керуватися зараз, розробляючи 
концепцію шкільної освіти у незалежній 
Україні, ставити модель пристосування, а не 
визвольної боротьби, в основу сучасної 
концепції історії. А саме це пропонують 
прихильники її «позитивного» висвітлення, 
які наголошують, що українці також, мовляв, 
є творцями радянської та інших імперій, у 
складі яких перебували. Це хіба якщо під 
«співтворчістю» розуміти відмову від власної 
мови, віри і національності заради кар’єрного 
зростання, неодноразову втрату національної 
еліти і, як наслідок, її сучасний плачевний стан. 
Такий підхід є зрозумілий лише у тому випадку, 
якщо ставиться мета підготувати сучасні 
покоління до нових колоніальних умов 
існування. Якщо ми змістимо акцент з історії 
українського визвольного руху, називатимемо 
терористами і бандитами його учасників, то 
навряд чи  зможемо виховати покоління 
громадян і патріотів своєї держави. Аксіомою 
існування кожної цивілізованої нації є належне 
вшанування усіх, хто віддав життя за її 
незалежність. І цьому має також вчити шкільна 
історія. І не може бути «регіональних» героїв: 
звідки б вони не походили, де б не боролися за 
Україну, вони – українські герої. «Регіона-
лізація» учасників українського визвольного 
руху – ще один крок до розколу України, 
показник великих прогалин і державного 
недбальства  у царині  історичної освіти. 

Серед недоліків цієї програми з історії 
називають етноцентризм. У сучасних  
українських реаліях пропозиції відмовитися 
від етноцентризму і розширити історію 
національних меншин у підручниках дуже 
вже нагадують історичну версію мовного 
закону К-К.  

Прихильники нових підходів забувають, 
що найбільші національні меншини в Україні 
мають  потужні національні держави, які 
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належно дбають за вивчення своєї націо-
нальної історії. Вони чомусь не наводять  
прикладів висвітлення історії українців у 
російських, угорських, польських шкільних 
підручниках. Чи її там немає? Я 
ознайомилась з російськими вузівськими  
підручниками. За основу концепції історії 
Росії взята імперська історична схема 
Карамзіна-Погодіна, у якій Київська Русь – це 
початки російської державності. Жодних 
згадок про «спільну колиску» українців або 
білорусів. У Росії на урядовому рівні 
поставлене завдання готувати істориків-
пропагандистів. І з цими реаліями ми, 
пропонуючи зміни до концепції історичної 
освіти, також повинні рахуватися, якщо ми 
реалісти.  

Підсумовуючи сказане, хочу наголосити, 
що, на мою думку, зараз не час радикально 
змінювати програму шкільної історичної 
освіти (ту, яка була станом на 2010 рік) у бік 
зменшення політичної історії й історії 
національно-визвольних рухів і з таких пози-
цій переписувати наявні шкільні підручники. 
По-перше, тому, що ці підручники більш 
об’єктивно і повно від попередніх (а тільки 
так їх можна оцінювати) висвітлюють історію 
України і свій навчально-виховний ресурс ще 
не вичерпали. По-друге, тому, що тільки на 
прикладах історії національно-визвольного 
руху можна виховати покоління з активною 
громадянською позицією. По-третє, тому, що 
ми ще не засвоїли уроки своїх держа-
вотворчих поразок і національних катастроф, 
таких, як голодомори, демографічні втрати на 
фронтах чужих воєн, а незасвоєні уроки 
історії здатні повторю-ватися. І, нарешті, 
тому, що ми маємо враховувати агресивну 
імперську концепцію шкільної освіти наших 
сусідів.  

Це не означає, як я уже говорила, що не 
треба нічого змінювати. Зміни треба робити і 
вони помітні у кожному новому підручнику, 
щоправда, не з усіма можна погодитися. 
Якщо хтось хоче написати ще й підручник 
соціальної історії, то нехай  напише, але не 
для того, щоб замінити наявні, а як одну із 
можливих версій історії України. Однак, ще 
раз повторюся: хто знає, чи соціальна історія, 
в її українському варіанті, не буде мати ще 
більшого ксенофобського заряду, ніж історія  
національно-визвольної боротьби. Якщо ж 
під соціальною історією розуміється 
насамперед історія повсякденна, то для її 
неповерхового написання українським істо-

рикам треба дослідити ще багато аспектів 
українського історичного буття: історію ідей, 
історію жінок, історію дитинства та юнацтва, 
історію хвороб, еволюцію моральних і 
етичних норм та ін. Європейські історики, 
тільки дослідивши всі ці аспекти історичного 
процесу і написавши багатотомні узагаль-
нювальні праці, присвячені кожному з них, 
звернулися до історії повсякденного життя.  

Добре, що ми вже зараз маємо по кілька 
підручників історії для кожного класу і 
вчитель може обирати, за яким навчати учнів. 
Програм з історії також  може бути кілька і, 
зокрема, вчительська авторська програма, як, 
наприклад, в англійських школах. Освітянські 
чиновники не повинні контролювати і 
дріб’язково регламентувати вчителя у процесі 
навчання, а лише скеровувати освітній процес 
через ЗНО. Підсумки ЗНО мали б стати 
єдиним критерієм фаховості вчителя. Тобто 
насправді говорити треба насамперед про 
давно назрілу потребу загального реформу-
вання шкільної освіти, а вже потім – про 
зміни навчальних програм, враховуючи різні 
освітні рівні. Завданням освітянських 
чиновників мало б бути забезпечення належ-
них умов навчання і контроль його кінцевого 
результату через ЗНО. Його програма з історії 
може бути дещо вужчою (або ширшою) від 
шкільної, але концептуально вона, безпереч-
но, має бути тотожною їй. 

А зараз хочу більш конкретно висловитися 
про стан висвітлення стародавньої і 
середньовічної історії України в актуальній 
програмі ЗНО і підручниках. Вони не 
враховують новітніх досліджень, зокрема 
відкриття експедицією інституту археології 
НАНу решток найдавнішої на сьогодні в 
Європі «людини розумної» в Криму в печері 
Буран-Кая (факт, визнаний європейською 
науковою спільнотою), нове датування 
Трипільської культури (протоцивілізації) від 
середини VІ тис. до н.е. до початку ІІІ тис. до 
н.е., встановлене українськими і румунськими 
археологами, що суттєво змінює загальну 
картину стародавньої історії, не подається 
бачення артефактів стародавньої історії 
України авторитетними зарубіжними 
вченими (про перші у світі штучні житла, 
музичні інструменти, одомашнення коня і 
винайдення вершництва, одночасне або й 
раніше від Месопотамії винайдення колеса і 
колісного транспорту). Не можна погодитися  
також із деякими концептуальними момента-
ми у висвітленні історії Київської Русі: у 
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нових підручниках (автори В.С. Власов і 
Ю.Ю. Свідерський, Т.В. Ладиченко, 
Н.Ю. Романишин) знято її визначення як 
середньовічної імперії, яке вперше з’явилося 
у підручнику Г. Сергієнка і В. Смолія у 
1994р. і давало об’єктивні критерії для 
визначення етапів розвитку руської 
державності і розуміння етнополітичних 
процесів. У підручнику В.С. Власова і у 
підручнику Ю.Ю. Свідерського, Т.В. 
Ладиченко, Н.Ю. Романишина історія Руської 
держави починається так само, як колись у 
радянських і в сучасних російських, з 882 р., з 
приходу у Київ Олега, який, нібито, об’єднав 
два центри державності – новгородський і 
київський. Цей акт «об’єднання» 
(«новгородського завоювання») подається як 
початок Русі. Російським авторам 
відштовхування від цієї літописної події 

(насправді Новгорода у цей час ще не 
існувало)  дає змогу обґрунтувати претензії 
на Русь, як етап російської державності. 
Важко, натомість, зрозуміти логіку 
українських істориків, які ігнорують більш як 
півстолітню історію Русі до появи у Києві 
Олега: походи на чорноморські візантійські 
володіння кінця VІІІ – початку ІХ ст., перше 
посольство 838–839 рр., правління Аскольда, 
походи Русі на Константинополь, перше 
Аскольдове хрещення.  

Недоліком підручників для 7 класу є, на 
мій погляд, недостатня увага до питань 
побутової культури, до історичних персо-
налій; описуючи економічний і культурний 
розвиток Русі і Галицько-Волинської 
держави, варто було б застосувати метод 
порівняння  із сусідніми і західно-
європейськими країнами того часу.  

 
 
 

Чорний Модест 
 

Медієвістичні аспекти аналізу програми  
ЗНО 2013 року із Всесвітньої історії 

 
Ще від початку 90-х років ХХ ст. і до 

сьогодення гарячі дискусії науковців, педа-
гогів та політиків (різного ступеня набли-
женості до історичної науки) стосовно 
актуальних проблем історії України (на-
ціонально-визвольна боротьба ХVІІ‒ХХ ст., 
Голодомор, репресії тоталітарних режимів, 
дисидентський рух та ін.) залишають без 
належної уваги Всесвітню історію. Її 
величезні хронологічні етапи, факти та 
персоналії залишаються у „прокрустовому 
ложі” псевдонаукових політизованих схем 
російської-радянської, а в деколи навіть і 
російсько-імперської „дожовтневої” історіо-
графії. Йдеться про хронологічно один із 
найбільших і найважливіших періодів 
загальноєвропейської історії ‒ історію 
середніх віків (V‒ХV ст.). Метою цієї статті є 
спростувати низку стереотипів і політичних 
міфологем, виявити неточності і недопрацю-
вання, які, на жаль, є в програмі ЗНО 2013 р. 
із Всесвітньої історії і стосуються згаданого 
хронологічного періоду. 

Окреслюючи дуже нечисленні позитиви, 
слід віддати належне укладачам програми 
ЗНО 2013 р. за те, що у загальних 
хронологічних аспектах визначення періоду 

середніх віків у європейській історії вони 
дотримуються широко прийнятої у науковому 
світі Європи і Америки схеми, обмежуючи 
верхню межу історії середніх віків і нижню 
ранньомодерного часу 1492-м роком ‒ часом 
відкриття Христофором Колумбом Америки і 
започаткованої західноєвропейськими дер-
жавами подальшої широкомасштабної 
експансії на території земель Нового Світу. У 
цьому питанні укладачі програми, хочеться 
вірити, свідомо і принципово відійшли від 
пріснопам’ятних традицій радянської 
історіософії. Остання, як пам’ятаємо, верхню 
хронологічну межу історії середніх віків 
абсолютно алогічно й безальтернативно 
визначала часом т.зв. Англійської буржуазної 
революції (1641‒1653 рр.). 

Другим позитивним аспектом складової 
програми, присвяченої середнім вікам, є те, 
що її автори приділяють увагу персоналіям 
європейської історії цього періоду. Цим 
автори програми також порушують „звичайну 
схему” російсько-радянського бачення сві-
тової історії загалом і середньовічної зокрема. 
Як не дивно, але, декларуючи гуманізм і 
об’єктивність, радянська історична наука, 
починаючи від середини 50-х років ХХ ст., 
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створювала безлику історію „без людей”, 
широко оперуючи поняттями „народ”, „народні 
маси”, „суспільство” тощо, принципово 
залишала поза увагою персоналії історичних 
діячів, а також культуру, духовне та 
повсякденне життя представників суспільних 
станів і груп у різні періоди світової історії. До 
честі укладачів слід відзначити присутність у 
темах програми знакових історичних персо-
налій середньовічної епохи ‒ королів, імпера-
торів, видатних державних і церковних діячів, 
митців, які збагатили своєю діяльністю спад-
щину європейської та світової культури. Однак 
відразу ж зазначимо певний суб’єктивізм і 
безсистемність при їхньому підборі до тексту 
програми. 

Третім і, фактично, останнім позитивом 
медієвістичної складової програми ЗНО 
2013 р. слід назвати потужну культурно-
цивілізаційну складову, яка входить до 
переліку її питань. Виокремлення питань 
культурного, духовного і мистецького 
розвитку середньовічної європейської 
цивілізації також є суттєвим відступом від 
радянської історіографічної схеми. Остання 
догматично передбачала існування суспільно-
економічних формацій (первісно-общинної, 
рабовласницької, феодальної, капіталістичної, 
соціалістичної-комуністичної), які в процесі 
соціально-економічного розвитку змінюють 
одна одну шляхом соціальних катаклізмів: 
революцій, воєн, масових народних повстань 
і. т.п. У цьому контексті культура і особливо 
мистецтво оцінювалися і трактувалися лише 
як ідеологічна складова певного соціально-
економічного або політичного устрою. 

Проте програма ЗНО 2013 р. із Всесвітньої 
історії не позбавлена й прикрих недоліків, які 
свідчать про поспіх при її укладанні, а також 
про те, що складанням програми займалася 
люди далекі від наукових досліджень 
середньовічної епохи. Насамперед зазначимо, 
що автори програми зовсім непоінформовані 
ані про нові фахові вузівські підручники (за 
редакцією Крижанівського, Рудя, Войтовича і 
рекомендовані Міністерством освіти і науки, 
молоді та спорту України) стосовно історії 
середніх віків, ані про зміни у науковому 
трактуванні певних історичних процесів, 
подій, персоналій та явищ середньовічної 
історії. 

Абсолютно неправильним є трактування 
хронологічних меж періоду Великого 
переселення народів, яке автори програми 
чомусь обмежують VІІ-м століттям. Адже 

широко відомо і прийнято вважати, що 
останнім народом, який прийшов до Європи в 
період ВПН, були угро-фінські племена 
мадярів (угорців), які у кінці ІХ–Х ст. 
прийшли до Центральної Європи із території 
Зауралля. Навіть якщо взяти до уваги події 
мусульманського завоювання Піренейського 
півострова і подальшої масової арабо-
берберської колонізації згаданої території, то 
вказані у програмі хронологічні межі все одно 
доведеться продовжити ще до VІІІ ст. 

Впадає у вічі традиційна для російської 
радянської медієвістики франкоцентричність 
і францієцентричність середньовічної історії 
Європи. Так склалося тому, що саме в 
радянський період під впливом московських 
істориків А. Нєусихіна, С. Сказкіна сформу-
валося уявлення про Франкську державу (а 
згодом і Францію), як про державу класич-
ного феодалізму і, відповідно до ленінського 
ототожнення феодальної власності і крі-
посного права із подальшим визначенням 
феодальної системи, як системи соціального 
гноблення. Подібна стандартизація супере-
чить логіці та йде у розріз із прийнятою у 
сучасній європейській науковій думці схемі 
розвитку європейського суспільства. По 
перше, феодалізм це військовий устрій, а не 
система соціального гноблення чи репресій. 
По друге, у середньовічній Європі не було 
єдиної універсальної цивілізації за зразком 
римської, а відповідно до певних умов 
сформувалися окремі регіональні цивіліза-
ційні системи: англо-саксонська, апеннінська, 
балканська, франко-германська, піренейська, 
скандинавська, центрально-східноєвропейсь-
ка. У межах кожної з них не було спільного 
політичного, соціально-економічного устрою. 
І навіть попри спільне для переважної біль-
шості держав окреслених регіонів католицьке 
віросповідання, їхній церковно-політичний 
розвиток відбувався відповідно до реальних 
місцевих потреб та можливостей іноді навіть 
всупереч політиці універсалізму та абсо-
лютизму теократичної монархії римського 
Апостольського Престолу. Згадуючи про 
феномен середньовічних міст Європи, 
упорядники програми оминули увагою 
Ганзейський союз, що був впливовою 
торговою і військово-політичною організа-
цією Північної Європи, яка поширювала свій 
вплив за межі регіону до середини ХV ст. 

Абсолютно проігноровано важливий для 
Північної, Західної і Центрально-Східної 
Європи процес експансії вікінгів. Та і загалом 
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у контексті медієвістичної складової програ-
ми скандинавська тема відсутня повністю, 
ніби територія Скандинавського півострова та 
історія його народів не мають жодного 
значення для Всесвітньої історії чи історії 
Європи у порівнянні з історією середньовіч-
ного Китаю чи Індії. Історія земель 
середньовічної Італії також, на думку укла-
дачів програми, не вартує уваги і згадується 
лише у контексті культурно-мистецького 
періоду Відродження.  

Не зрозуміло, чому в програмі детально 
вказано час заснування Франкської імперії 
(800 р.), час розпаду цієї держави (843 р.), а 
от стосовно створення Священної Римської 
імперії виведено абсолютно аморфну і 
незрозумілу дату – Х ст. Чітко ж зафіксовано 
в анналах історії, що 2 лютого 962 р. німець-
кий король Оттон І створив цю імперію, яка 
до ХІІ ст. називалася Римською (від ХІІ ст. ‒ 
Священною Римською імперією),  

Повертаючись до аналізу підбору історич-
них персоналій, які зазначені у тексті 
програми, простежується те, що з невідомих 
причин проігноровано цілу низку важливих 
державних, військових і церковних діячів 
середньовічної європейської історії. Зокрема, 
згадується Генріх ІІ Плантагенет, але не 
вказано жодного іншого англійського короля 
за увесь період до кінця ХV ст. Поза увагою 
укладачів програми опинився і Джон Вікліф, 
діяльність та ідеї якого стали каталізатором 
реформаційних процесів церковного і 
політичного життя держав континентальної 
Європи у ХV‒ХVІ ст. Досить специфічно 
серед історичних діячів подано і 
середньовічну історію держав Піренейського 
півострова. Її у програмі репрезентують 
чомусь без традиційних монархічних 
інформаційних реквізитів „Фердинанд” та 
„Ізабелла”. Людина, котра готуватиметься до 
здачі ЗНО, безсумнівно з подивом відкриє для 
себе, що в історії піренейських християн-
ських держав Кастилії, Арагону, Португалії 
та Наварри від ХІ до початку ХVІ ст. було 
щонайменше 5 правителів, які мали ім’я 
Фердинанд і чотири королеви Ізабелли. 

Тема Тевтонського ордену та держав 
Центрально-Східної Європи є ще одним 
лакмусовим папірцем, який виявляє не лише 
елементи радянської архаїки, а й російсько-
імперського слов’янофільства і в програмі 
ЗНО із Всесвітньої історії, і паралельно у 

програмі з історії України. Традиційно за 
слов’янофільською і спадково за радянською 
історичною імперською схемою, державу 
Тевтонського ордену в Прибалтиці зображали 
як осередок вселенського апокаліптичного 
зла, вкриту мороком таємничої зловісності 
церковно-політичну організацію, ворожу усім 
без винятку слов’янським народам. Факти 
про те, що військовими союзниками Тев-
тонського ордену були Чеське королівство та 
Галицько-Волинське князівство, звичайно, 
відверто приховувалися. Натомість уже у 
повоєнний період ХХ ст. стосовно взаємин із 
Орденом його східних слов’янських сусідів 
вибудовувалася політизована догматична 
схема вирішальних битв „Дорогичинська 
битва 1238 р. ‒ Льодове побоїще на Чудсь-
кому озері 1242 р. ‒ Грюнвальдська битва 
1410 р.” Український історик Олександр 
Масан аргументовано, спираючись на 
письмові джерела, довів, що т.зв. Дороги-
чинська битва була звичайною збройною 
сутичкою на подвір’ї дорогичинської корчми 
саме у 1237 р. З тевтонського боку у цій 
„битві” брало участь аж 9 лицарів, одного з 
яких вбили, а решта здалася в полон. Не 
набагато солідніше виглядає у реальній 
історичній перспективі і Льодове побоїще ‒ 
147 німецьких лицарів і 320 новгородських 
ратників. То ж як історичні явища вказані 
події не мають жодного значення і є всього 
лише пропагандистськими штампами періоду 
радянщини. 

У темі 10 абсолютно незрозуміло чому з 
усієї багатої на видатних діячів та події історії 
Близького Сходу, а саме тисячолітньої історії 
арабського та візантійського світу, вибрано 
лише „Ібн Сіну і Лева Математика”. З усіх 
історичних персоналій середньовічної історії 
Сходу чомусь двічі згадується турецький 
султан Мехмед ІІ. 

Підсумовуючи все раніше сказане, слід 
зазначити, що ідея проведення ЗНО із 
Всесвітньої історії є дуже важливою та 
необхідною. Однак її подальше виконання 
потребує тривалої підготовки та вдоско-
налення зібраного матеріалу. Це дасть змогу 
уникнути прикрих інформаційних лакун та 
політичних пропагандистських штампів і 
допоможе молодій людині на високому рівні 
підготуватися до виконання письмових 
завдань незалежного оцінювання. 
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Мудрий Мар’ян 
 

До дискусії про програму ЗНО з історії України 2013 року 
 
З часу, коли історія виокремилася в 

самостійну навчальну дисципліну (в Україні 
це остаточно сталося в ХІХ столітті), її роль 
розуміють набагато ширше, ніж цього 
вимагає завдання ознайомити школярів з 
основами історичної науки. Вочевидь, це має 
як позитивні, так і негативні сторони. 
Позитивом є своєрідне тяжіння історії до 
універсалізму, прагнення відіграти 
вирішальну роль у творенні людини-
громадянина. Негативом – проникнення 
минулого в усі щілини життя окремої людини 
і цілого суспільства. Така присутність історії 
всюди може викликати зворотну реакцію – 
відторгнення, прагнення людини захиститися 
від минулого, представленого в надміру 
нав’язливому вигляді. 

У ХХ столітті наукова складова в шкільній 
історичній освіті була зведена до мінімуму, 
натомість наголос зроблено на політичних і 
світоглядних (так званих виховних) завданнях 
історії. Їх можна, думаю, узагальнити у двох 
положеннях. Перше – історичний матеріал є 
частиною своєрідного щоденного плебісциту 
щодо належності людини до певної 
культурної (здебільшого національної) 
спільноти, історія – важливий чинник 
формування ідентичності людини. Друге – 
знання історичних фактів дає людині 
(спільноті) аргументи для відстоювання своїх 
інтересів у різного роду суперечках. 

Тому на програму ЗНО з історії України не 
можна дивитися тільки з однієї перспективи. 
Таких аналітичних площин може бути 
декілька, і в межах кожної з них висновки 
будуть різнитися. Пропоную подивитися на 
ситуацію з чотирьох перспектив: 
технологічної (інструментальної), наукової, 
дидактичної (навчальної) і політичної. 
Технологічним (інструментальним) я називаю 
такий ракурс, який зв’язує програму і 
розробника (розробників) тесту, що 
використовується під час ЗНО; науковим – як 
програма співвідноситься з рівнем сучасної 
історичної науки; дидактичним – що вона 
може навчити випускника школи і як 
відрізняється від шкільної навчальної 
програми; політичним – як програма ЗНО 
хитається за політичним курсом. 

Стосовно використання програми для 
складання тесту, то в тесті можна дуже по-
різному виразити її положення. Конкретні 
дати, персоналії, поняття і терміни, які 
наведені в програмі, означають не більше, ніж 
те, що укладач тесту не може прямо запитати 
про інше, він мусить ставити завдання в 
межах цього переліку. Однак, по-перше, 
таких прямих завдань (вказати дату, пріз-
вище, термін) є небагато, і по-друге – сто-
совно включених до програми персоналій не 
визначено, в якому інтерпретаційному ключі 
(умовно, позитивному чи негативному) вони 
повинні бути використані. Усі розуміють, що 
насправді, аби успішно впоратися з тестом, 
треба знати в десятки разів більше подій, 
персоналій і понять, бо вони можуть ховатися 
за уривками джерел, картографічним 
матеріалом, зображеннями пам’яток архі-
тектури та образотворчого мистецтва тощо. 
Коли мене запитують: «як краще підготу-
ватися до ЗНО?» – я рекомендую ретельно 
вивчати підручники (хай навіть недосконалі), 
а програму якщо й дивитися, то тільки на 
завершальному етапі підготовки. 

У програмі дуже слабо представлена 
наукова, аналітична складова. Програма 
збіднює образи минулого. Вона здебільшого 
спрямована на опис довільно вибраних подій, 
а також визначення причинно-наслідкових 
зв’язків. Історія розуміється як строга 
зумовленість подій, вона змодельована як 
механічний процес, повністю позбавлений 
альтернатив, людських мотивів, шукань і 
сумнівів. У контексті науковості виникає 
питання про авторів програми. По суті, 
програма анонімна. Таку ситуацію вважаю 
неприпустимою, бо одним із доконечних 
атрибутів наукового знання є його авторство. 
Наукове знання не з’являється нізвідки, воно 
є результатом цілеспрямованих зусиль однієї 
або групи осіб. Історія з програмою ЗНО з 
історії України на 2013 рік, до якої внесено 
контроверсійні зміни, і сьогодні ніхто не 
може сказати, хто це вчинив, добре 
відображає ситуацію в Україні з авторською 
відповідальністю та якістю документів 
загалом.  

У дидактичному сенсі програма ЗНО з 
історії України не є самостійним документом, 
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який можна вважати скільки-небудь значу-
щим у процесі навчання. Це довільний 
конспект навчальної програми і підручників. 
Вступна записка не пояснює, якими 
критеріями керувалися укладачі, відбираючи 
факти, дати, персоналії, поняття та терміни. 
Хіба, може, єдиною навчальною вартістю 
програми є віднесення подій до певних 
історичних епох, скроєних, утім, за старими 
мірками, бо програма не відображає нової 
структури курсу історії України. Зрештою, 
яким є місце програми ЗНО між випуском зі 
школи і вступом до вищого навчального 
закладу? Невідомі автори позиціонують 
програму як інструмент «оцінювання рівня 
сформованості історичної компетентності 
випускника школи, визначення відповідності 
навчальних досягнень учня освітньому 
стандарту та чинній навчальній програмі». 
Якщо так, якщо є «чинна навчальна програ-
ма», то навіщо створювати цей довільний 
конспект і надавати йому значення документа 
державного рівня. Насправді ж сьогодні ЗНО 
відбувається уже поза школою, а його 
результати мають значення тільки з погляду 
вступу до вищого навчального закладу. Тому 
фактично ця програма є програмою для 
абітурієнтів. То чи можуть невідомі особи і за 
невідомою логікою створювати нормативний 
документ такої ваги? 

В останні роки програма ЗНО з історії 
України стала об’єктом політичних спекуля-
цій. Головні імпульси цих спекуляцій ідуть 
від найвищого керівництва Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту України, але 
виконавцями виступають не нові люди, а ті, 
як можна здогадуватися, котрі були причетні 
до укладання чи затвердження різних 
навчальних стандартів і програм протягом 
усього періоду незалежності. І тут виникає 
питання якості українського чиновника 
середньої та нижчої ланки, який хитається 
відповідно до політичного курсу. І це – 
додатковий аргумент на користь того, що 
програма ЗНО, як і будь-які інші суспільно 
значущі документи, повинна мати авторів. 
Можливо, це хоча б трохи вберігатиме 
нормативні акти такого рівня від дрібних 
маніпуляцій дрібних чиновників. 

Як історика мене цікавить напрям 
поправок, внесених до програми ЗНО з історії 
України за два останні роки, і ступінь їхньої 
системності. Я спробував з’ясувати це на 
підставі аналізу змістового наповнення тем з 
історії ХІХ і ХХ століть, тобто тем, найбільш 

вразливих для політичних спекуляцій. Аналіз 
змін, внесених до програми восени 2012 року 
(для використання під час ЗНО 2013 року) 
порівняно з програмою 2010 року, яка 
використовувалася на тестуванні 2011 року, 
дає підстави стверджувати, що з програми 
зникають образи, які «націоналізують» 
українську історію, а також різнять україн-
ську та російську історії, особливо стосовно 
ХХ століття, натомість з’являються такі 
символи (персоніфіковані, понятійні та інші), 
які підкреслюють єдність, як прийнято 
говорити в деяких політичних середовищах, 
«історичних доль братніх українського та 
російського народів» у її радянській версії. 

Цю тезу проілюструю на конкретних 
прикладах. За два роки з програми зникли 
такі поняття, як «національна ідея», «бо-
ротьба з націонал-комунізмом», «геноцид», 
«розстріляне відродження», «репресії», подія 
– «2006 р. – прийняття Верховною Радою 
України Закону „Про Голодомор 1932–
1933 років в Україні”», а також персоналії – 
Ю. Бачинський, М. Міхновський, Д. Вітовсь-
кий, Ю. Тютюнник, С. Бандера, Р. Шухевич, 
А. Горська, І. Драч, І. Дзюба, О. Кириченко, 
Л. Лук’яненко, Є. Сверстюк, І. Світличний, 
О. Бердник, Б. Горинь, М. Горинь, М. Литвин, 
В. Романюк, С. Хмара. Натомість з’явилися 
такі події, як «1812 р. – російсько-французька 
війна (Вітчизняна війна)», «1914 р. – 
Галицька битва. Взяття Львова» (це 
формулювання ще й комедійне, бо інтригує – 
хто і навіщо «взяв» Львів), «1916 р. – Бру-
силовський прорив», персоналії – О. Бруси-
лов, Г. П’ятаков, М. Щорс, Г. Петровський, 
Р. Маліновський, І. Черняхівський. 

Поза цими виразно тенденційними 
змінами є поправки, які назагал можна 
вважати доречними з наукової і навчальної 
точок зору. До обов’язкових для запам’ято-
вування подій включено два польські націо-
нально-визвольні повстання ХІХ століття 
(Листопадове 1830 р. і Січневе 1863 р.), які 
суттєво вплинули на розвиток українського 
руху; Варшавську угоду 1920 р. і Ризький мир 
1921 р., які визначили становище України на 
наступні два десятиліття; радянсько-
німецький пакт про ненапад (пакт Молотова – 
Ріббентропа) від 23 серпня 1939 р. чи 
«саморозпуск» УГКЦ у березні 1946 р. 
Навряд чи можна заперечувати теж 
знаковість в історії України таких 
особистостей, як Б. Патон, В. Глушков, 
О. Антонов, П. Загребельний чи М. Амосов, 
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прізвища яких з’явилися в програмі. Тому 
цікаво довідатися, чи попередні (тенденційні) 
й ці (назагал виправдані) зміни вносили одні 
й ті ж люди. Але поряд з цими є ще поправки, 
які взагалі не мають раціонального 
пояснення, – вони призвели до заміни 
правильного твердження на неправильне. Так, 
в останній програмі замість твердження про 
скасування у 1848 році на західноукраїнських 
землях у складі монархії Габсбургів панщини 
(що правильно!) вписано про скасування 
кріпацтва, яке насправді тут було ліквідоване 
ще наприкінці XVIII століття. 

Сказане дає підстави стверджувати, що 
влада і бюрократія цілеспрямовано вихоло-

щують з історичної освіти в Україні елементи 
науковості, перетворюючи її в частину 
політичного дискурсу доволі низької якості. 
Маніпуляторам-чиновникам не вистачає 
елементарних знань, вони розуміють історію 
не як інтелектуальну дискусію, а дивляться на 
неї крізь призму власного світогляду, який 
самі ж влучно окреслюють словоспослу-
ченням «рішати питання». За цими ззовні 
несистемними маніпуляціями приховується 
намагання спровокувати суперечки, дискре-
дитувати Зовнішнє незалежне оцінювання і 
при нагоді, посилаючись на «волю народу», 
його скасувати або суттєво обмежити 
значення. 

 
 

Сіромський Руслан 
 

Висвітлення історії ХХ століття  
у програмі ЗНО із “Всесвітньої історії” 

 
Як йдеться у наказі Міністерства освіти і 

науки, молоді та спорту (2012), “всесвітню 
історію” додано до предметів ЗНО з метою 
“вдосконалення якості соціально-
гуманітарної освіти та підвищення 
загальнокультурного рівня випускників 
шкіл”. У програмі ЗНО із всесвітньої історії 
на 2013 рік стикаємося з подібним, але 
ширшим формулюванням: “оцінювання рівня 
сформованості історичної компетентності 
випускника школи, визначення відповідності 
навчальних досягнень учня освітньому 
стандарту та чинній навчальній програмі”. Ці 
визначення подано свідомо – з метою 
продемонструвати, наскільки зміст програми, 
а також тестування 2012 року, відповідають 
поставленій меті.  

При аналізі програми ЗНО із всесвітньої 
історії вочевидь слід виходити з того, що: 
 період ХХ століття у світовій історії 
надзвичайно насичений і виникає проблема: 
як відокремити головне від другорядного, 
потрібне від непотрібного; 
 історія ХХ ст., з огляду на її недавність, 
найбільше вразлива до політизації і, справді, 
досить часто в шкільних програмах та 
підручниках натрапляємо на заполітизовані 
оцінки, історіографічні штампи і стереотипи; 
 історія ХХ ст. як цілісний період 
викликає одне з найбільших зацікавлень в 
учнів. Свідченням того є дослідження Євро-

пейської дослідницької асоціації (проведене 
два роки тому, але попри це дуже показове). 
21 % учнів обрали б ХХ ст. для свого 
проживання (це друге місце; на першому ІХ 
століття); 
 необхідно врахувати зв’язок програми 
ЗНО із шкільними навчальними програмами 
(особливо з кількістю годин, відведених на 
вивчення) та, врешті-решт, із тими тестовими 
завданнями, які виносяться на ЗНО. 

Якщо розпочати з останнього, то поба-
чимо, що: серед завдань ЗНО із всесвітньої 
історії у 2012 р. у тестах, що хронологічно 
охоплюють ХХ століття (за вихідну точку 
взято 1914 р.), є: 10 завдань з історії міжна-
родних відносин даного часу, 5 – присвячені 
революціям і війнам, 5 – економічному роз-
витку, 5 – окремим політикам і політичному 
ладу, і лише 1 – культурі (та й то, на наш 
погляд, завдання другорядне). Відверто 
кажучи, теза “олюднення історії” (про яку 
зараз багато говорять в межах шкільної 
програми) з таким підбором тестів та й з 
програмою ЗНО не зовсім корелюються. 
Такою програмою сприяти підвищенню 
“загальнокультурного рівня учнів” буде 
непросто.  

Які ж враження залишаються від 
ознайомлення з програмою? На перший 
погляд, вона перевантажена і виникає 
закономірне питання: чи не доречно складати 
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на ЗНО лише всесвітню історію ХХ століття? 
Домінування воєн, революцій, міжнародних 
конфліктів, безумовно, є тими складовими, 
що визначають чи не всю історію ХХ 
століття, утім доцільно все ж більше уваги 
приділити історії науки, культури, 
інтелектуальних ідей. 

Не можна не відзначити й окремі пози-
тиви, основний з яких – поступовий відхід від 
радянських стереотипів:  
 розрізнення італійського фашизму та 
німецького нацизму; 
 розмежування понять революція (лют-
нева революція 1917 р. в Росії) і переворот 
(більшовицький (жовтневий) переворот 
1917 р.). 

На жаль, й надалі присутній термін 
“Велика Вітчизняна Війна” (упроваджений у 
широкий обіг Мінеєм Губельманом 
(Ярославським), який має мало спільного із 
науковим тлумаченням подій і несе у собі 
політичне навантаження.  

Якщо оглянути всі теми, що стосуються 
всесвітньої історії ХХ ст., то зауважимо: 

Тема 28. Перша світова війна та її 
наслідки: значних зауважень не викликають 
подані факти і дати. У персоналіях вартувало 
б додати когось із військових діячів Австро-
Угорщини (скажімо учасника Галиць-кої 
битви генерала Е. Бьом-Ермоллі), а по-няття і 
терміни доцільно розширити такими, як 
“окупація” та “реквізиції”.  

Тема 29. Світ в 20–30-х рр. ХХ ст.: Тут в 
основному наголос зроблено на історію 
Німеччини (маємо і листопадову революцію, і 
Веймарську республіку, і встановлення 
нацистської диктатури і т.п.), меншою мірою 
увагою укладачів програми охоплені США, 
Італія та Іспанія. Проте зовсім забуті, 
скажімо, Велика Британія та Франція (хоча 
серед понять є “Народний Фронт”).  

Тема 30. Росія–СРСР у 1917–1939 рр. 
Зважаючи на задекларовану у фактах 
громадянську війну, у персоналіях доречно 
згадати А. Денікіна чи П. Врангеля. Окрім 
цього, не завадило б внести у програму 
вміння учнями аналізувати ідейні засади 
більшовизму, зокрема в сферах політики, 
економіки, релігії, культури, і ставлення до 
неросійських народів. У поняттях видимо 
бракує таких слів як “колективізація”, 
“терор”, “репресії”. Так само логічним би 
виглядало подання у датах 1937 року – часу 
масштабних репресій. 

Тема 31. Країни Центральної та Східної 
Європи в 20–30-х рр. ХХ ст. У фактах, де 
перелічується нові державні утворення, 
доцільно згадати КСХС (Югославію), 
інформація про яке відсутня.  

Тема 32. Країни Азії, Африки та 
Латинської Америки в перші десятиріччя ХХ 
ст., Тема 40. Країни Центральної та Східної 
Європи (1945 – початок ХХІ ст.) і Тема 41. 
Розвиток провідних країн Азії, Африки та 
Латинської Америки в другій половині ХХ – 
на початку ХХІ ст. не викликають потреби 
щось доповнювати з огляду на недоцільність 
перевантажувати учнів інформацією.  

Тема 33. Міжнародні відносини в 1930-х 
роках. Назрівання Другої світової війни. На 
жаль, маємо тут вживання старої радянської 
лексики, на кшталт “назрівання війни”, 
“вогнища війни”, від якої слід відмовлятися, 
оперуючи науковою термінологією. 

Тема 34. Розвиток культури у перші 
десятиліття ХХ ст. Навряд чи доцільним є 
внесення до програми згадки про театраль-
ного діяча Всеволода Мейєрхольда (поруч 
згаданий К. Станіславський – реформатор 
російського театру), тоді як опущені такі діячі 
світової науки і культури, як А. Ейнштейн, 
Н. Бор, З. Фройд, Ле Корбузьє тощо.  

Тема 35. Новітня історія. Світ в другій 
половині ХХ – на початку ХНІ ст. Зважаючи, 
що у цій темі мова ведеться про Другу 
світову війну, доречно було б підкреслити 
співпрацю Німеччини та СРСР на початко-
вому етапі війни, зазначити поняття “дивна 
війна”, Вермахт, “життєвий простір”. Серед 
персоналій згадані В. Черчілль та Й. Сталін, 
але геть забули про Ф. Рузвельта.  

Тема 36. Зміни у світі внаслідок Другої 
світової війни. Міжнародні відносини. 
Холодна війна. Мусимо відзначити неабияку 
живучість стереотипу радянських часів: 
промова В. Черчілля у Фултоні – це початок 
холодної війни. Насправді, це була лише 
констатація факту, що холодна війна триває. 
Згадуючи таку подію, як Карибська криза, 
варто внести у персоналії імена Дж. Кеннеді 
та М. Хрущова.  

Тема 37. США та Канада у 1945 – на 
початку ХХІ ст. У цій темі серед персоналій 
немає осіб, котрі презентують Канаду. 
Звичайно, не варто учнів перевантажувати 
інформацією, проте постать П’єра Еліота 
Трюдо у цьому переліку мала б бути 
(визнаний найвидатнішим канадцем ХХ ст.). 
Водночас з-поміж понять, що стосуються 
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історії Канади, є лише проблема Квебека і 
складається враження, що Канада – це лише 
Квебек.  

Тема 38. Країни Західної Європи (1945 – 
початок ХХІ ст.). У цій темі доречно вживати 
терміни не Римський договір, а – Римські 
договори (їх було два), але якщо вживати в 
однині, то чітко зазначити, що Римський 
договір про утворення ЄЕС (те ж саме 
стосується Маастрихтських договорів).  

Тема 39. СРСР. Нові незалежні держави. 
Попри повну назву теми, складається 
враження, що про другу частину формулю-
вання фактично забули і вона ніяк не 

представлена. Відтак маємо ситуацією із 
таким собі “росієцентризмом”.  

Тема 42. Розвиток культури. (1945 – по-
чаток ХХІ ст.). Світ на початку ХХІ 
тисячоліття. Тема надзвичайно широка і щось 
додавати видається недоцільним, так само як 
щось забирати і порушувати наявний баланс.  

Загалом, як підсумок, слід зазначити про 
недостатнє висвітлення у програмі ЗНО із 
всесвітньої історії культурної і соціальної 
проблематики, що ускладнює виконання 
поставленої мети – складання тестування з 
цього предмета.  

 
 
 

Пастушенко Роман 
 

Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії як 
«сакраментальний документ» 

 
У заголовок цього виступу винесено 

вжитий директором УЦОЯО п. І. Зайцевою 
вислів щодо цьогорічних програм 
зовнішнього незалежного оцінювання з 
історії України та з всесвітньої історії, узятий 
з її приватного листування з чиновником 
МОНМіС. Витяги з цього листування були 
оприлюднені керівником робочої групи, яка 
розробляла програму з історії України, докт. 
пед. наук О. Пометун після нещодавнього 
скандалу, пов’язаного із змістом цієї 
програми. Обурення громадськості викликало 
насамперед вилучення з Програм на 2013 рік 
низки знакових для України постатей – М. 
Міхновського, С. Бандери та Р. Шухевича, та 
введення туди інших, теж знакових – діячів 
радянської влади та противників національної 
державності. Виявляється, і на це просить 
звернути увагу О. Пометун, захищаючи свою 
честь та професійну компетентність, пані 
І. Зайцева говорить неправду, коли 
стверджує, що згадані зміни внесли автори-
розробники Програми. О. Пометун опри-
люднила протокол засідання Комісії з 
розроблення програм ЗНО з історії України і 
всесвітньої історії, а також тексти самих 
Програм, які були на цьому засіданні 
схвалені. Змін, що так обурили журналістів, 
депутатів від опозиції і педагогів, у 
схваленому варіанті Програм немає. Вони 
були внесені кимсь у Міністерстві або в 

Українському центрі оцінювання, можливо 
самою І. Зайцевою, яка активно листувалась з 
цього приводу з відповідальним працівником 
Міністерства.  

Викладені вище факти спонукають нас не 
лише до висновків про політику міністра 
Д. Табачника та його соратників. Пора 
публічно поставити такі запитання: Наскільки 
концептуально представлено у програмах з 
історії України та всесвітньої історії зміст 
шкільної історії? Чи вартує у тестах ЗНО 
розглядати контроверсійні та дражливі теми 
національної історії? Наскільки досконалими 
є використовувані сьогодні процедури 
визначення змісту ЗНО та попереднього 
оцінювання підготованих для ЗНО тестів? 
Врешті, може, іронія п. І.Зайцевої у цьому 
випадку – річ цілком доречна й програми 
ЗНО з історії справді є малопридатними але 
звичними для нас, майже ритуальними 
документами, що останнім часом зажили 
поганої слави?1 У програмі ЗНО-2013 з історії 
України зазначено, що метою зовнішнього 
незалежного оцінювання з цього предмета є 
«оцінювання рівня сформованості історичної 

                                                 
1 Сакраментальний – 1. Який стосується релігійного 
культу; обрядовий, ритуальний, священний. 2. Який став 
звичним, звичаєвим, традиційним. 3. Який має сумнівну 
або погану славу; горезвісний. (Великий тлумачний 
словник сучасної української мови/ Укл. і голов. ред. 
В.Бусел. – Київ- Ірпінь: ВТФ «Перун», 2001. – С.1096) 
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компетентності випускника школи, визна-
чення відповідності навчальних досягнень 
учня освітньому стандарту та чинній 
навчальній програмі». То ж програма ЗНО 
має розглядатися як своєрідний еталон якості 
загальної історичної освіти, з яким порів-
нюють навчальні досягнення абітурієнта з 
історії України. Призначена для розробників 
тестів та учасників ЗНО, вона інформує про 
вимоги до предметних знань і умінь абі-
турієнтів та визначає зміст завдань тесту. Те 
ж стосується програми ЗНО з всесвітньої 
історії та будь-якого іншого, винесеного на 
незалежне оцінювання, предмета. Формально 
розробники тесту не мають права вийти за 
межі схваленої Міністерством освіти 
програми, а абітурієнти можуть за цією 
програмою готуватись до тестування. Але чи 
виконують чинні на 2013 рік програми з 
історії цю місію? 

На жаль, ні програма з історії України, ані 
програма з всесвітньої історії у теперішньому 
своєму форматі не надаються до того, для 
чого призначені. Вони, властиво, не що інше, 
як «конспект» шкільних програм, у яких 
безсистемно перелічено обов’язкові для 
запам’ятовування дати, терміни та прізвища, 
а також названо окремі виконавські уміння. 
Як розробник тестових завдань можу 
стверджувати, що намагання буквально 
дотримуватись змісту програми ЗНО з історії 
України чи всесвітньої історії надзвичайно 
ускладнить, а то й унеможливить укладення 
завдань закритого типу. Як особа з досвідом 
консультування абітурієнтів маю підстави 
говорити, що прагнення укладачів програм 
полегшити підготовку до ЗНО, виділивши 
«основні» факти, поняття та виконавські 
уміння, позбавляє тих абітурієнтів, які 
готуються за цими програмами, можливості 
оволодіти системними знаннями з історії. 
Тому абітурієнти, готуючись до ЗНО, 
працюють з підручниками, перевіряючи з 
допомогою програми тільки знання 
перелічених у ній дат, понять, персоналій та 
пам’яток культури. Так само й розробники 
завдань для ЗНО орієнтуються не стільки на 
програми, скільки на зміст шкільних 
підручників, на основі яких і укладають 
завдання тесту. Яскраве свідчення останнього 
– підготовані Центром оцінювання завдання з 
історії, що були роздані учасникам шоу 
«Шустер-лайф» 1 лютого. Серед варіантів 
відповідей на запитання цілком упевнено 

фігурували вилучені з програми ЗНО 
С. Бандера, Р. Шухевич та інші. 

Отже, формат нормативного документа, 
що визначає зміст ЗНО, обраний явно 
невдало. Доцільніше було б, на мою думку, 
розробити не програму, а спеціальний 
документ, умовна назва якого – «Теми та 
критерії ЗНО» (наприклад, з історії України), 
у якому подати винесені на ЗНО теми та 
загально сформульовані обов’язкові вико-
навські уміння до кожної з них. Відповідно, 
завдання тесту мали б будуватися на змісті 
цих тем та перевіряти указані виконавські 
уміння. Наприклад, тематика та вимоги ЗНО з 
історії стародавньої України можуть бути такі: 

Стародавня історія України 
Теми: Виконавські уміння: 
Антропологічна та 
археологічна 
періодизація історії. 
Розселення 
архантропів, 
палеоантропів та 
неоантропів в 
межах України. 
Спосіб життя 
мисливців епохи 
мезоліту. 
Неолітична 
революція. Великі 
поділи праці. 
Трипільська 
археологічна 
культура.  
Розселення племен 
індоєвропейської 
мовної групи у 
Східній та 
Південно-Східній 
Європі. 
Кочові народи 
Степу у І тис. до 
н.е. (кіммерійці, 
скіфи, сармати) 
Грецькі поліси 
Північного 
Причорномор’я. 
Боспорське 
царство. 
Слов’яни на своїй 
прабатьківщині. 
Велике переселення 
народів. Розселення 
слов’ян (венети, 
склавини, анти). 

Пояснювати терміни, які 
використовуються для 
опису стародавньої історії 
України. 
Класифікувати пам’ятки 
культури людських 
спільнот, що населяли 
Україну у давні часи. 
Співвідносити дати та 
події; осіб та судження про 
них чи факти, співтворцями 
яких вони були; поняття, 
терміни та періоди 
стародавньої історії, 
стосовно яких їх доцільно 
уживати. 
Відносити події 
стародавньої історії до 
відповідного історичного 
періоду, процесу, простору. 
Характеризувати та 
порівнювати спосіб життя 
людських спільнот, що 
населяли Україну у давні 
часи. 
Встановлювати причинно-
наслідкові зв’язки між 
фактами стародавньої 
історії України. 
Аналізувати тексти, що 
відображають стародавню 
історію України. 
Оцінювати та 
аргументувати трактування 
фактів стародавньої історії 
України, діяльності 
пов’язаних з цим періодом 
історичних осіб.  

 
Побіжно зауважу, що я – прихильник 

єдиного тесту ЗНО з історії, у якому дві 
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третини завдань мали б стосуватися історії 
України, а решта – притаманних усій Європі 
історичних процесів і явищ, а також історії 
пов’язаних з Україною країн та народів. 

Наступне питання: чи концептуальні 
програми ЗНО з історії? Оскільки у 
програмах, як уже було сказано, історичний 
фактаж подано несистемно, з позиції 
концептуальності вони теж недосконалі. Ще 
один чинник, що впливає на концеп-
туальність програм – еклектичність бачення 
історичного процесу її авторами. Щоб 
обґрунтувати цю тезу, подивимось, як 
представлено у програмі з історії України 
актуальний сьогодні процес українського 
державотворення. Його передумови мають 
бути подані у темі 1 «Стародавня історія 
України». Однак, тут лише зазначено, що 
абітурієнт має знати про заснування грецьких 
колоній та характеризувати спосіб життя 
кочовиків. Розуміння поняття «держава» та 
передумов її утворення не передбачено. У 
наступній темі «Виникнення та розквіт 
Київської Русі» абітурієнт зобов’язаний знати 
тільки про утворення Київської Русі. Вимоги 
характеризувати її устрій, визначати форму 
правління немає. Ці уміння передбачені у 
темі 4. Там же запропоновано пояснити, у 
чому значення Київської Русі та Галицько-
Волинської держави в історії українського 
народу та в загальноєвропейській історії. Між 
тим, попередньо, у темі 3, уже йшлося про 
необхідність пояснити значення Галицько-
Волинської держави. У темі 5 «Українські 
землі у складі Великого князівства Ли-
товського та інших держав у другій половині 
ХIV – першій половині XVI ст.» випущено з 
уваги шанс відновити державність, пов’яза-
ний з діяльністю князя Свидригайла. 

Далі, у темі 8 «Початок Національно-
визвольної війни українського народу 
середини ХУП ст.» передбачено знати про 
утворення Козацької держави, її територію. 
Але про устрій цього державного утворення 
не йдеться. У темі 10 запропоновано визна-
чити значення повстання під проводом 
С. Палія, однак про значення акції І. Мазепи 
та «Конституції..» П. Орлика мова не йде, 
лише про причини «укладення українсько-
шведського союзу в роки Північної війни».  

Автори програми чомусь не вважали за 
потрібне привернути увагу абітурієнта до 
внутрішньої політики гетьмана Б. Хмель-
ницького, його державотворчих рішень, 
однак не забули акцентувати на діяльності 

Першої та Другої малоросійських колегій, 
Правління гетьманського уряду. Не включено 
до програми й вимоги охарактеризувати та 
оцінити ще одну державу на території 
сучасної України – Кримське ханство.  

Щодо ХІХ ст., то у програмі не згадано 
про діяльність українських дворян-авто-
номістів, які започаткували національний рух, 
не передбачено знання дат утворення 
Київської громади та Братства тарасівців. 
Натомість виділено як значимі «Вітчизняну 
війну» 1812 року, підписання Валуєвського 
циркуляру та Емського едикту і т.п. В історії 
змагань за українську державу ХХ ст. 
фактично вилучено цілу сторінку – діяльність 
інтегральних націоналістів. Виглядає так, що 
програма ЗНО ще менш концептуально 
вироблена, ніж чинна сьогодні шкільна 
програма історії України.  

Можливо, хтось спробує пояснити 
розкриту вище незбалансованість програми в 
ділянці державотворення тим, що автори 
намагалися не виносити на ЗНО контро-
версійні та дражливі питання нашої історії. 
Тема націоналістичного руху – і справді 
контроверсійна, а для багатьох українців 
сьогодні все ще дражлива. Але, по-перше, 
тема асиміляційної політики царистської та 
більшовицької Росії, тема нищення українців 
та українського як указами і циркулярами, так 
і голодом, тюрмами та кулями – не менш 
болюча для українського суспільства. Однак, 
у програмі ЗНО ця тема є. По-друге, подібні 
теми актуалізують історію і вилучати їх – 
означає вихолощувати зміст загальної 
історичної освіти. По-третє, у зв’язку з тим, 
що програма ЗНО сьогодні негласно відіграє 
роль «вказівника», що вчити на уроках 
історії, вилучити з неї контроверсійні та 
дражливі питання означає спонукати учителів 
не приділяти цим питанням особливої уваги, 
а то й не розглядати їх узагалі. Єдине, що 
треба зробити, і так роблять розробники 
тестових завдань, не включати в тест 
завдання на оцінювання дражливих істо-
ричних фактів і трактувань. 

Мусимо визнати також непрозорість 
прийняття рішень, що стосуються багатьох 
важливих питань освітньої політики, зокрема, 
й незалежного оцінювання навчальних 
досягнень учнів. Спроба тихенько вилучити з 
програми ЗНО з історії України низку тем та 
персоналій, які не вписуються у бачення 
нашого минулого окремими теперішніми 
керівниками освітньої системи, що вилилася 
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у скандал всеукраїнського рівня, тільки один 
з наслідків відсутності в освіті добре 
виписаної та юридично оформленої проце-
дури ухвалення нормативних документів, а 
також звичної для вітчизняної бюрократії ще 
з царських часів візантійщини. «Теми та 
критерії ЗНО» і справді доцільно затверджу-
вати поза межами Українського центру 
оцінювання якості освіти, зокрема, на колегії 
Міністерства освіти чи, краще, рішенням 
спеціально створеної комісії, до якої мали б 
увійти представники того ж таки міністер-
ства, провідних вишів та відомі педагоги-
предметники. Однак, розробляти цей доку-
мент мають усе ж таки в УЦОЯО, де 
розробляють самі тести. Останнє важливо, бо 
тільки за цієї умови можна досягнути 
відповідної якості вимог. Адже саме УЦОЯО 
зацікавлений, щоб тест «вдався», отже, подбає й 
про якість документа, який визначає його зміст.  

Сьогодні ж програми ЗНО складають 
робочі групи з АПН, які до тестування не 
мають жодного стосунку. Гарантувати 

добротність документа у такому випадку 
можуть тільки кваліфікованість та моральні 
якості розробників. Тим більше, що за 
описаною ще у монолозі А. Райкіна «Бригад-
ний метод» звичкою, у відомстві Д. Табачни-
ка не прийнято вказувати авторів державних 
стандартів та програм. Апелювати приватно 
та публічно немає до кого, адже виявиться 
тільки, що «до ґудзиків претензій немає». 
Мовчання, аж дотепер, робочої групи на чолі 
з О. Пометун з приводу внесених у Програму 
ЗНО-2013 з історії України без їхнього відома 
та згоди правок, серйозний аргумент на 
користь того, щоб сьогодні домагатися не 
тільки коректив чинної Програми ЗНО з 
історії України, а й розроблення та схвалення 
прозорої процедури затвердження такого 
роду документів. Тільки за умови суворого 
дотримання чітко розписаної процедури 
розроблення та схвалення документів ЗНО, 
вони втратять свій «сакраментальний» 
характер і не збурюватимуть громаду.   

 
 
 

Хамуляк Степан 

Історичні персоналії в програмі ЗНО – 2013 
 
Інтерес до соціальної ролі та долі окремих 

осіб – творців історичного процесу – 
простежується з часів античності. Найвищої 
досконалості біографічний жанр набув за 
ранньоімперських часів, а його вершиною 
вважають твори Плутарха, грека з Беотії, 
верховного жерця храму Аполлона в 
Дельфах, автора близько 250 праць 
філософсько-етичного змісту. Серед них 
«Паралельні життєписи», твір, 
скомпонований з 46 біографій видатних 
греків і римлян. Плутарх переслідує відверто 
далеку від політики мету – контрастно подати 
взірці доброго і поганого, гідного 
наслідування чи, навпаки, вартого огиди.  

З «легкої руки» автора «Паралельних 
життєписів» біографічний жанр аж до ХХ ст. 
виконує насамперед виховну місію. У першій 
половині ХІХ ст. англійський філософ історії 
Томас Карлайл обстоює тезу про те, що 
історичний процес – це не сукупність 
«абстракцій, діаграм і теорем», а наслідок дії 
«безмежного числа біографій» реальних 
людей. На думку Карлайла, головна мета 
історика змусити Великих Людей пересте-

рігати й надихати тих, хто живе сьогодні, 
адже ці люди «хоч пішли, але досі тут, хоч і 
померли, але все ще промовляють». Подібно 
висловлювався й великий українець І. Франко 
у 1897 р. «Життєпис великих людей…– писав 
він, – дає змогу увійти в таємниці духу їхньої 
доби, бо саме в них цей дух міститься, в них 
він немов відтворюється і знаходить своє 
найвиразніше втілення».  

Нині, після тривалої доби знеособлення 
історії, в умовах формування розвинутих 
інституцій громадянського суспільства та 
правової держави в Україні є цілком 
зрозумілою тенденція до персоналізації 
історичного процесу. У її руслі вже кілька 
років поспіль програма ЗНО з історії України 
містить перелік історичних осіб, яких учень 
«повинен розпізнавати за портретними 
рисами… Характеризувати діяльність цієї 
людини та визначати її етапи, встановлювати 
відповідність між цією діяльністю та певними 
політичними силами чи обставинами…». 
Цього року у згаданий перелік було внесено 
зміни, які породжують у вчителів та учнів 
певні запитання. 
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Ось порівняльна таблиця: 
 

 
«Відбираючи персоналії, – пропонував 

педагогам та розробникам програм і 
підручників П. Мороз, – слід включати 
історичних осіб різних ідеологічних та 
політичних уподобань, представників різних 
прошарків суспільства, осіб, котрі сприяли 
становленню демократичних цінностей, 
розбудові громадянського суспільства і 
створенню міжнародного правового 
механізму захисту людини і національних 
меншин». Чи керувались укладачі Програми 
ЗНО-2013 цими критеріями відбору? 
Очевидно, що ні. З яких міркувань вони 
внесли вказані зміни – важко сказати. Але 
подаючи учням тему «Україна в умовах 
політичної та економічної лібералізації 
суспільства (1953 – 1964 рр.)», пояснити 
виникнення руху «шістдесятників» та 
зародження дисидентського руху, не 
згадуючи A. Горську, І. Дзюбу, Л. Костенко, 
Л. Лук’яненка, Є. Сверстюка, І. Світличного, 
B. Симоненка просто неможливо. Між тим, з-
поміж перелічених мною громадських діячів 
та митців в оновленій програмі залишили 
лише В. Симоненка, роль якого в зародженні 
дисидентського руху далеко не провідна. 

У темі «Україна під час Другої світової та 
Великої Вітчизняної війни (1939 – 1945 рр.)» 
так само неможливо оминути діяльність 
С. Бандери та Р. Шухевича, однак ці прізви-
ща, очевидно, з якихось певних політично-
дражливих причин, теж зникли з переліку 
персоналій. А як учень має пізнати причинно-
наслідкові зв’язки Другого Універсалу 
Української Центральної Ради та виступу 
самостійників, якщо не передбачається знання 
поглядів та діяльності ідеолога самостійників 
М. Міхновського? Як бачимо, питань чимало.  

Стосовно нових персоналій, що з’явились 
в розділах програми ЗНО-2013, то діяльність 
далеко не всіх відображено в підручниках з 
історії. Якщо про Марко Вовчок (псевдонім 
Марії Вілінської), Михайла Коцюбинського 

та Павла Загребельного учасники ЗНО мали б 
знати з курсу української літератури, то для 
ознайомлення з біографіями Миколи Тере-
щенка, Бориса Патона, Віктора Глушкова, 
Олега Антонова, Миколи Амосова та інших 
їм доведеться користуватись довідковою, 
документальною та історико-публіцистичною 
літературою.  

А ось коротка характеристика ще кількох 
історичних персоналій, які з’явились в 
програмі ЗНО з історії України 2013 р.:  

Олексій Брусилов – генерал Російської 
імперії, командувач Південно-Західного 
фронту в роки Першої світової війни. 
Відповідно до вимог союзників, які прагнули 
ослабити німців під Верденом, здійснив 
прорив австро-німецької оборони на фронті 
завдовжки 480 км у кількох місцях. Було 
захоплено частину Галичини, Волині з м. 
Луцьк та Буковину з м. Чернівці. Вся 
операція тривала з червня по серпень 1916 р. 

Георгій П’ятаков  – у липні 1918 року на 1 
з'їзді Комуністичної партії (більшовиків) 
України обраний першим секретарем ЦК 
КП(б)У. В листопаді 1918 П’ятаков увійшов 
до складу Української революційної війсь-
кової ради, яка розробила план і проведення 
підготовки наступу Червоної армії на 
Україну. З листопада 1918 до січня 1919 – 
голова Тимчасового робітничо-селянського 
уряду України. Перебуваючи на цій посаді, 
Георгій П’ятаков реалізовував гасло про 
затвердження на селі «великого соціалістич-
ного виробництва», посилив колективізацію, 
прискорив створення радгоспів і комун. 

Микола Щорс – брав участь у Першій 
світовій війні. У 1918 р. вступив до партії 
більшовиків. У лютому 1918 р. очолював 
більшовицький збройний загін на Чернігів-
щині. У 1919 р. був комендантом Києва. 
Застрелений за згодою радянського команду-
вання під час перебування на передовій. 

Персоналії що «зникли» з Програми ЗНО  
з історії України 2012р. 

Персоналії, що з’явились в Програмі ЗНО  
з історії України 2012р. 

Ю. Бачинський; Є. Левицький, Д. Заболотний, 
М. Міхновський, К. Левицький, Д. Дорошенко, 
О. Бобринський, В. Антонов-Овсієнко, 
Ю. Тютюнник, Д. Вітовський, М. Волобуєв, Г. Юра, 
С. Бандера, Д. Донцов, Р. Шухевич, І. Світличний, 
Л. Лук’яненко, І. Дзюба, О. Кириченко, Є. Сверстюк, 
А. Горська, В. Романюк, В. Івашко, І. Драч 

М. Коцюбинський, Марко Вовчок, 
М. Терещенко, О. Брусилов, М. Щорс, 
Г. П’ятаков, Г. Петровський, Р. Маліновський, 
І. Черняхівський, М. Хрущов, Б. Патон, 
В. Глушков, О. Антонов, П. Загребельний, 
М. Амосов 
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Георгій Петровський – голова Всеукраїн-
ського революційного комітету. Всеукррев-
кому, створеному в грудні 1919 р. на 
спільному засіданні ВУЦВК і РНК УСРР, 
належала верховна законодавча і виконавча 
влада. На місцях утворювались «ревкоми», 
завданням яких було встановлення повного 
контролю над усім громадським, політичним 
та господарським життям на території 
України. В лютому 1920 р. Всеукрреквом 
припинив свою діяльність, передавши 
повноваження ВУЦВК і РНК УСРР. На чолі 
ВУЦВК став Г. Петровський, Раднарком 
очолив Х. Раковський. В цьому ж році була 
утворена Республіканська комісія по боротьбі 
з неписемністю, яку очолював голова ВУЦВК 
Г. Петровський. В 20-х роках при 
Всеукраїнському Центральному Виконавчому 
Комітеті діяла комісія Помгол (допомога 
голодуючим), і хоч голод в Україні тривав до 
1923 р., комісія була ліквідована у 1922 р. На 
честь Петровського місто Катеринослав було 
перейменовано в 1926 році у Дніпро-
петровськ, названо район у Києві (Петрівка). 

Родіон Маліновський – здійснював коман-
дування військами Південно-Західного фрон-
ту, які в травні 1942 р. (в ході Харківської 
операції) перейшли до наступу і просунулися 
на 18-50 км. Однак супротивнику вдалося 
зайти в тил радянських військ, виникла заг-
роза їхнього оточення. Обставини вимагали 
припинити операцію, але командування 
Південно-Західного фронту змогло переко-
нати Сталіна в необхідності продовження. 19 
травня 1942 р. Харківська наступальна 
операція перетворилася для радянських 
військ на трагедію, противник відкинув 

війська під командуванням Родіона Мали-
новського від Харкова до Дону. У травні 1944 
Малиновський був переведений команду-
вачем на 2-й Український фронт,  який разом 
з 3-м Українським фронтом (під команду-
ванням Федора Толбухіна) продовжив наступ 
на південному напрямку, розгромивши 
німецькі війська в ході Яссько-Кишинівської 
операції. Після цього Румунія вийшла із 
союзу з Німеччиною і оголосила останній 
війну. Акт про перемир’я з Румунією від імені 
Радянського Союзу підписав Р. Маліновський, 
тоді ж йому було присвоєно звання маршала. 

Микола Підгорний перший секретар ЦК 
КПУ (Центральний комітет Комуністичної 
партії України) в 1957 – 1963 рр., належав до 
категорії виконавців, що не звикли приймати 
самостійні рішення. Для них подвійна мораль 
була мораллю життя. Виступив на ХХІІ з’їзді 
КПРС (Комуністичної партії Радянського 
Союзу) у 1961 р. з доповіддю про злочинну 
діяльність в Україні Л. Кагановича, зокрема 
як організатора голодоморів. 

Виникає питання, чому випускники 
українських шкіл мають обов’язково знати 
біографії військових Російської імперії та 
радянських політиків, які були противниками 
української державності? 

На сайті ЛРЦОЯО з грудня 2011 р. 
розміщена така собі «шпаргалка» – презен-
тація «Портрети історичних персоналій, чиї 
імена містить програма ЗНО з історії України 
кін. XVIII – XXI ст.». До слова, поміщені у 
цьому довіднику короткі характеристики 
історичних персоналій, перелічених у програмі 
ЗНО-2012, придатні й для підготовки до неза-
лежного оцінювання з історії України 2013 р.  

 
Але чи достатньо учасникові ЗНО знання відомостей з цієї презентації? Відповідь 

«підказують» тестові завдання 2012 р. Наприклад: 
 
Установіть відповідність між прізвищами митців і сферами їхньої творчості (фактами 

біографії): 
1. М. Лисенко А. художник, член Товариства «передвижників», 

автор картин «Весілля в Київській губернії», 
«Свати», «Ворожіння», «Ярмарок» 

2. М. Пимоненко Б. композитор, автор хорових поем «Легенда», 
«Моя пісня», класичних обробок українських 
пісень «Козака несуть», «Дударик», «Щедрик» 

3. С. Гулак-Артемовський В. живописець-баталіст, графік, автор картин 
«Похід запорожців на Крим», «Бій Максима 
Кривоноса з Ієремією Вишневецьким» 

4. М.Леонтович Г. композитор, співак, драматург, соліст 
Флорентійської опери, Російської імператорської 
опери, автор опери «Запорожець за Дунаєм» 
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 Д. композитор, етнограф, учасник громадівського 
руху, автор опер «Різдвяна ніч», «Утоплена», 
«Тарас Бульба», «Енеїда» 

Правильна відповідь: 1–Д, 2–А, 3–Г, 4–Б. 
А ось уривок презентації «Портрети історичних персоналій, чиї імена містить програма ЗНО 

з історії України кін. XVIII – XXI ст.»: 
 
  

Микола Лисенко заклав основи національного музичного 
мистецтва. Пройшов школи Лейпцизької (1869р.) та Петербурзької 
(1875р.) консерваторій. Автор перших опер для дітей «Коза-Дереза» 
(1880р.), «Пан Коцький» (1891р.); опер «Різдвяна ніч», «Тарас 
Бульба».  

 
 
 

 
Семен Гулак-Артемовський – оперний співак, композитор, 

племінник Петра Гулака-Артемовського. Навчався за кордоном, 
виступав на сценах Петербурга та Москви. Автор твору «Запорожець за 
Дунаєм» (1862р.), який започаткував українську оперу. 

 
 
 
 
 

 
Микола Пимоненко – художник, один із перших в українському 

малярстві зумів поєднати побутовий жанр з поетичним національним 
пейзажем. Із 1899 року і до кінця свого життя — дійсний член Товариства 
пересувних художніх виставок.  Найвідоміші картини: «Сінокіс», 
«Ворожіння», «Українська ніч». У творчості свідомо уникав трагічних 
сюжетів. 

 
 
 

 
Микола Леонтович – композитор, автор широковідомих українських 

народних пісень для хору «Щедрик», «Дударик», «Козака несуть». Його 
обробка «Щедрика» (вперше виконана хором Київського університету в 
1916р.) відома у всьому світі як різдвяна колядка «Carol of the Bells». 

 
 
 
 
 

 
Як бачимо, в кожній характеристиці є потрібні для виконання завдання відомості.  
Готуючись до зовнішнього незалежного оцінювання з історії України в ділянці вивчення 

історичних персоналій, доцільно: 
Ознайомитися з найважливішими біографічними даними. 
Простежити процес становлення особистості в конкретному середовищі. 
Виявити історичні умови, що відіграли роль у формуванні поглядів, якостей особи. 
Дослідити участь історичної особи в суспільному житті. 
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Визначити, інтереси якої соціальної групи, класу, політичної сили відбиває історична особа 
в своїй діяльності. 
Виявити вплив конкретної історичної особи на окремі галузі життя чи суспільно-політичні 

процеси. 
З’ясувати морально-психологічні якості історичної особи. 
Показати коло однодумців і соратників історичної особи. 
Визначити історичну роль особи та її вплив на певну сферу життя суспільства.  
Вдумливе вивчення біографій видатних діячів України сприятиме як глибшому пізнанню 

історії, так і посиленню позитивного педагогічного впливу на формування особистості учня. 
Плідність і якість цього впливу залежать від педагогічної майстерності вчителя. На уроках 
історії з вивчення історичних діячів слід використовувати різноманітні форми і методи, 
застосування яких сприяє формуванню вміння характеризувати й оцінювати діяльність 
історичної особи. 
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Костюк Ірина 

Ефективність шкільної історичної освіти і проблема ЗНО 
 
Реагувати на телевізійні ток-шоу, в яких 

«піднімаються» питання освіти* (мабуть, як 
будь-які серйозні питання суспільного життя) 
з професійної точки зору дуже складно. А з 
іншої – нема сенсу… Хоча спосіб висвітлення 
тих чи інших проблем на ТВ або у масових 
виданнях та їхня профанація викликають 
нерідко щось на зразок зубного болю. 
Незважаючи на те, що час для «гарячої 
відповіді» минув, хочеться відреагувати 
певним чином на підняту проблему ЗНО, 
програми та саму проблему оцінювання 
якості навчальних досягнень учнів – тобто 
якості шкільної історичної освіти. На жаль, 
навряд чи суспільство дочекається з’ясування 
реального ланцюжка змін у програмі ЗНО з 
історії у процесі її передачі від робочої групи 
до розробників тесту 2013 і, головне, 
вибачення за непотрібне збурення громадсь-
кості і непрофесіоналізм у справі формування 
кінцевого змісту. Навіть після публікації 
відповіді голови робочої групи проф. 
О.І. Пометун не зрозуміло, хто, все ж таки, і 
коли відреагує на суспільний запит щодо 

                                                 
* Автор має на увазі третю частину передачі «Шустер-life» від 
1 лютого  про зміни у програмі ЗНО з історії для випускників 
2013 року – http://www.youtube.com/watch?v=JNVf03Ph5p8 
 

неможливості зміни програми ЗНО у такий 
спосіб, і чи взагалі зробить це. Однак 
недостатність чіткості процедури зі створення 
програм, а, головне, звички її дотримуватися, 
не є єдиною проблемою зовнішнього 
оцінювання, як, зрештою, й викладання історії в 
цілому. 

Вже стало загальним твердженням, що 
запровадження ЗНО – єдиний реальний крок 
реформування української освіти згідно з 
вимогами сучасного суспільства. Останніми 
роками з’являлося багато публікацій, в яких 
так чи інакше піднімалися питання не лише 
якості конкретних тестових завдань у 
текстовому зошиті для випускника, але й 
концепції тесту загалом.  

Хочу наголосити загальновідоме – завдан-
ням ЗНО є не лише ранжування випускників 
шкіл, а тепер лише абітурієнтів. В ідеалі це 
має бути інструментом вимірювання ефек-
тивності шкільної освіти у будь-якій освітній 
галузі. Беручи до уваги постійну суспільну 
(чи, радше політичну) заангажованість саме 
історичною освітою, варто уважніше погля-
нути на інструменти оцінки її ефективності. 

Стосовно форми: чинна практика ЗНО 
може впоратися із «упізнаванням» саме тих 
випускників, які бажають стати студентами 
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гуманітарних факультетів. Претензії вищих 
навчальних закладів щодо неможливості 
відібрати «свого» студента можна задоволь-
нити укладанням таких завдань відкритого 
типу, які дадуть змогу перевірити не лише 
хронологічну компетентність чи знання 
напам’ять кількох десятків імен, історико-
географічних назв або зовнішнього вигляду 
культурно-історичних пам’яток, але й загаль-
но інтелектуальний рівень випускника. 
Останнє безумовно передбачає тест здіб-
ностей (створення якого УЦОЯО планував 
від початку своєї діяльності). Однак і 
перевірка знань і вмінь у тесті з історії також 
можлива набагато глибша, аніж це практи-
кується останніми роками. Вважаю відсут-
ність завдань із всесвітньої історії ХХ 
століття та відмову від завдань відкритого 
типу на аналіз джерел безумовним 
погіршенням якості тесту з історії.  

Щодо завдань відкритого типу, то голов-
ною причиною їхнього вилучення вголос 
називають необ’єктивність т.зв. «ручної» 
перевірки, хоча очевидною є лише економія 
коштів на оплаті такої перевірки. Можливо, 
зацікавлені університети можуть взяти на 
себе оплату такої перевірки, однак при цьому 
не запроваджуючи власного екзамену, а 
долучаючись до національного ЗНО.  

Щодо присутності-відсутності завдань із 
всесвітньої історії, то розмови про 
перевантаженість учнів мають під собою 
певний ґрунт, але прийняття цієї тези має 
кілька неявних аспектів. По-перше, в умовах 
перенасичення фактологічним матеріалом 
програми з історії в усіх класах, але у 10–11-х 
особливо, ще й беручи до уваги загальне 
урочне навантаження на учнів з усіх 
предметів, частина вчителів свідомо (хоч це 
слово мені складно сюди допасувати) 
відмовляється від викладання матеріалу курсу 
всесвітньої історії у повному обсязі, або 
робить це оглядово й дуже поверхово. Я 
розумію провокативність такого твердження, 
адже усі класні журнали заповнені, оцінки 
виставлені, довести документально це 
практично неможливо, хіба спеціальним 
дослідженням, в якому ніхто не зацікавлений. 
Однак спілкування з учнями та негласне 
визнання вчителями такої практики дозволяє 
стверджувати серйозність вказаної проблеми.  

Найголовніша небезпека такого вимуше-
ного підходу вчителів полягає у втраті будь-
якого контексту для вивчення історії України 
(особливо сумно це щодо ХХ століття), а 

значить, неможливість глибшого розуміння 
національної історії. Окрім цього, вчителі 
впровадженням вибіркового вивчення тем 
збільшують фрагментарність учнівських 
знань, додають їм безсистемності й схола-
стичності. Оця безсистемність і нерозуміння 
історії як процесу, певної тяглості, 
взаємовпливів різноманітних чинників є 
головною вадою сучасного стану викладання. 
Чи винне у цьому ЗНО? На мій погляд, зовсім 
ні. Програма ЗНО укладається у відповідності 
до чинної шкільної програми. Це спеціально 
зауважується. Отже, запитувати учнів в 
інший спосіб практично неможливо. Хоча, 
якби тест з історії формувався по-іншому, 
вимоги до підготовки учнів могли би бути 
прописані інакше. І тут ми потрапляємо в 
коло взаємозалежностей. Не можна 
запитувати про те, що не вивчалося, адже це 
несправедливо стосовно учнів. Однак ніхто 
достеменно не може сказати, який відсоток 
учнів старших класів готується самостійно, 
лише повторюючи шкільний підручник з 
історії, а яка частина не може впоратися без 
репетиторства. Зазначаю, що я цілком 
свідомо вжила вираз «не може впоратися». 
Адже в національний тест з історії закладено 
матеріал усього курсу історії України, який 
вивчається від сьомого класу. Спеціальних 
годин на повторення матеріалу в класі нема, 
та й проводити таке повторення для всіх 
учнів (адже тестування з історії обирають не 
всі) виглядає начебто недоцільним. Тому 
старшокласники разом з батьками йдуть на 
додаткові фінансові, організаційні витрати, 
аби продемонструвати при тестуванні, що 
шкільна – підкреслюю, саме шкільна 
програма, засвоєна. І справа не лише у 
фінансах (хоча саме це додає краплю дьогтю 
у бочку меду, якою є соціальна справед-
ливість у процедурі зовнішнього незалежного 
оцінювання). Насамперед це означає 
додаткове витрачання часу. Ці витрати часу 
такі значні, що учні старших класів, які 
готуються мінімум до трьох екзаменів, іноді 
роблять вибір на користь позашкільного 
навчання замість уроків. Такі вимушені 
пропуски додають хаотичності у загальну 
картину шкільної освіти. Лицемірне рішення 
про додавання до суми балів абітурієнта балів 
шкільного атестату (із невідповідним шка-
люванням 12-бальної системи у 200-бальну) 
нічого у цій картині не змінює, окрім до-
даткової напруги для вчителів, учнів та їхніх 
батьків. А результати тестування жодним 



               ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 1 
 

 37

чином не можуть слугувати критерієм оцінки 
діяльності конкретного навчального закладу 
чи вчителя. Хоча і показують рівень 
підготовки абітурієнтів конкретного року за 
результатами конкретного тесту.  

Окремою проблемою для учнів є те, що 
тестові завдання повинні базуватися лише на 
матеріалах шкільних підручників. Ця вимога 
виглядає з першого погляду справедливою. 
Однак при глибшому зануренні у проблему 
стає зрозумілим, що ця умова змушує учнів 
16–17 років читати підручники, написані для 
учнів 12–15 років. Це означає, що абітурієнти 
вивчають підручники з іншою мовою текстів, 
іншим рівнем висвітлення явищ і процесів, 
іншим способом пояснення понять. Не дуже 
допомагають й численні посібники з 
підготовки. Наші випускники, особливо якщо 
вони готуються без допомоги справді 
хорошого вчителя, так і не мають змоги 
осмислити минуле, накопичуючи хіба більш- 
менш упорядковану суму фактів.  

Отже, механічне збільшення кількості 
шкільного програмового матеріалу (зокрема з 
курсу всесвітньої історії), який може 
закладатися у програму ЗНО,  справді означає 
збільшення навантаження без отримання 
якісного результату шкільної освіти. З іншого 
боку, раз ми вирішили, що не можна 
запитувати те, що не вивчаємо, то не можна 
змінити концептуальної моделі тесту. 

Підкреслюю, що складнощі ЗНО вважаю 
проблемами двох рівнів. 

По-перше, пресловуте фінансування. Не 
буду тут брати до уваги задоволення 
фінансових потреб. Але потрібно знати, на 
що мають йти кошти, якщо вони з’являться. 
Задля покращення якості тестових завдань та 
їхньої комбінації у єдиний загальний тест 
потрібно не звужувати, а розширювати 
організаційний ресурс. Це означає навчання 
розробників тестових завдань, у тому числі в 
центрах тестології за кордоном. Справед-
ливості заради мушу вказати, що програма 
USETI2 здійснила кілька сесій навчання 
українських фахівців силами запрошених 
іноземних експертів. Подібне навчання має 
сприяти появі достатньої кількості спеціа-
лістів з тестології й допомагати при 
експертизі тестових завдань та тесту в цілому. 
Однак цих семінарів явно недостатньо, а їхні 

                                                 
2 USETI - Програма сприяння зовнішньому тестуванню в 
Україні Агентства США з міжнародного розвитку 

випускники залучаються до створення тесту 
доволі вибірково.  

По-друге, ми насправді не визначилися, 
чого хочемо від учня-випускника. А це вже є 
стрижневою проблемою шкільної програми. 
Незважаючи на періодичні зойки про свідомо 
зіпсуту програму, «вороже» написані 
підручники, «непатріотичне» викладання 
тощо, суспільство так і не визначилося, а що 
насправді має знати сучасний учень чи 
учениця після завершення шкільного курсу 
історії. Твердження, що школярі мають знати 
«правдиву, без перекручень» національну 
історію, на жаль, зовсім не допомагають 
визначити очікуваного результату, оскільки 
політичні спекуляції навколо правдивого чи 
уявного образу минулого є доволі успішними, 
і на практиці означають майже тотальну 
недовіру покоління батьків шкільним 
підручникам історії.  

У зв’язку із цим неабиякої актуальності 
набуває проблема відбору змісту шкільного 
курсу історії. Інакше кажучи – прийняття 
рішення про те, від якого змісту ми можемо 
відмовитися без загрози втрати розуміння 
суті предмета в цілому, зменшення обсягу 
загальноінтелектуальних та предметних нави-
чок, формування цілісного погляду на минуле 
та своє місце у ньому. На думку проф. 
Н. Яковенко, «… основна функція підручника 
історії ( і загалом шкільної програми – додано 
авт.) – це представити «від імені науки» 
певний згусток знань, потрібних молодій 
людині для референтного ототожнення себе з 
країною, в якій вона живе, та зі спільнотою, 
до якої вона належить»3. Таким чином 
безумовна першість належить вітчизняній 
історії. Але наскільки ми можемо скоротити 
курс всесвітньої історії, якими критеріями 
послуговуватися при відборі змісту шкіль-
ного предмета «історія»? Наскільки глибоко 
ми маємо вивчати з дітьми історію єги-
петських пірамід чи умови політичного й 
економічного співжиття мешканців середньо-
вічного Китаю або Франції 18 стол., які 
маркери «середньостатистичної освіченості» 
закладати у програму з історії середніх віків 
чи нового часу? Де завершується фактоло-
гічний перелік для контрольної роботи і 
починається загальна ерудиція? Як багато 

                                                 
3 Робочі наради з моніторингу шкільних підручників з історії 
України. �Електронний ресурс� http://www.memory.gov.ua.  
Режим доступу: 
http://www.memory.gov.ua/data/upload/publication/main/ua/1457/
4.pdf, С.9. 
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фраз на кшталт «І ти, Брут..» чи «так минає 
слава віків..» тощо має знати й розуміти 
пересічний випускник, чи мають упізнавати 
Наполеона й Бісмарка, Леонардо чи 
Єлизавету І Англійську на портретах? 
Наскільки така ерудиція актуальна для 
сьогоднішніх дітей? І наскільки перевірка 
саме ерудиції, а це означає – і певного 
контексту, може або має бути критерієм 
ефективності шкільної освіти? Чи ми все ж 
таки продовжуємо стару практику надання 
«основ наук»? Років 30 тому у такому підході 
не виникало сумніву. Але у наш час? І що 
саме мати на увазі, коли говоримо про 
сучасну історичну науку? Знову неминуче 
підігнаний під певну задачу підбір фактів чи 
все ж таки необхідній сучасній людині набір 
навичок поводження з інформацією? Перше 
перевірити начебто легше. 

Багато років поспіль учні скаржаться на 
нерозуміння підручників з історії. Власна 
вчительська практика переконує – іноді 
цілком успішні учні, тобто ті, що мають у 
шкільному журналі від 8 до 10 балів, не 
можуть дати раду із текстами. Часом скла-
дається враження, що, окрім прийменників, – 
усі решта слів є незрозумілими. Не можна не 
визнати, що мова підручників історії нерідко 
справді складна, однак розуміння текстів є 
головною вимогою навчання. А тексти 
містять певний комплект понять. І не лише 
конкретно-предметних. 

Наприкінці першого семестру поточного 
навчального року я мала можливість запитати 
учнів 11 класів у кількох школах пояснення 
понять «лібералізм», «капіталізм», «соціа-
лізм», «комунізм», «консерватизм», «націона-
лізм», «фашизм». Думаю, читач не має ілюзії, 
яка незначна частина школярів могла 
«окремими словами чи уривками речень» 
показати рівень розуміння термінів, без яких 
неможливо описати історію 19–20 ст. Можу 
уявити голоси обурених громадян, депутатів і 
навіть колег, що «діти мають вивчати нашу 
національну історію, і нема чого задурювати 
учням голови заідеологізованими поняття-
ми». Якби ж то від того, щоб назвати ці 
поняття «залишками» старої освіти, справді 
збільшилося розуміння нашими випускника-
ми світу ідей. Мені стає дуже незатишно як 
громадянці насамперед, що майбутні виборці 
приречені не розуміти політичних програм на 
виборах навіть тоді, коли вони з’являться. А 
вже про вимогу до чинних політиків мати 
чітко окреслені ідеологічні погляди людьми, 

що не знають суті цих та інших термінів, й 
поготів говорити не доводиться.  

Пояснення цих термінів не вимагає 
програма ЗНО. Хоча програмові вимоги до 
навченості учнів з історії (як історії України, 
так і всесвітньої історії), розроблені УЦОЯО 
2007 року, містили достатньо докладний опис 
змісту та перелік понять, що включали і 
частину вищенаведених слів. Міжнародна 
практика передбачає перевірку рівня 
розуміння й готовності використовувати 
поняття через аналіз текстів чи контекстні 
запитання. То чи є вимога знати і вміти 
пояснювати подібні терміни опосередко-
ваним інструментом оцінки ефективності 
шкільної суспільствознавчої освіти, головною 
частиною якої є історична? У нашій програмі 
ЗНО є достатньо конкретно-історичних 
термінів, знати які пропонується випускни-
кові. Але все ж таки тест з історії поки що не 
вимагає від учнів розуміння цілісної картини 
будь-якого періоду. Розумію складність 
такого завдання, адже пробуємо з’ясувати 
рівень знань не студентів істфаків, а учнів 
середніх загальноосвітніх шкіл. Однак… 

 Останніми роками єдиний державний 
екзамен в Російській Федерації із сус-
пільствознавства здає більше учнів, аніж з 
історії. Переконана, що для успішного 
навчання на гуманітарних факультетах 
нашим випускникам потрібно знати не 
стільки хронологічну послідовність козаць-
ких повстань чи гетьманських правлінь, 
скільки вміти користуватися відповідною 
лексикою та пояснювати явища і процеси, які 
є ключовими для розуміння підґрунтя 
сучасного українського суспільства, та й 
європейського теж. 

Чи досяжна така мета? Мабуть, як і кожна 
– за наявності поставленої задачі та 
вироблення шляхів до її виконання. Ми 
маємо зробити вибір – чи вважати, що 
випускники – абітурієнти – мають знати усе 
потроху – тоді це збереження чинного факто-
логічного підходу до тестування. Або ми 
домовляємося, що кожного року обираємо 
одну-дві теми із всесвітньої історії 19–20 
століття, які тісно пов’язані з історією 
України, а також кілька різноаспектних тем з 
історії України, і укладаємо такі завдання, які 
дадуть можливість перевірити не лише 
знання фактажу, але й уміння аналізувати, 
можливість показати власні погляди, рівень 
історичної аргументації тощо. Про такі 
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тематичні пріоритети слід попереджати 
заздалегідь, як це практикується в деяких 
країнах Європи, готувати й учнів, і вчителів 
до поглибленої уваги саме до цих тем. І 
визнати, що такий підхід не означає «втрати 
історії», адже вивчити усе неможливо, а 
стимулює поглиблення інтересу до предмета 
й формування здатності до самонавчання. Це 
означатиме зміну навчального плану та 
програм, зміну способу вивчення, ефективну 
підготовку вчителів для викладання історії як 
предмета (в педуніверситетах та у системі 
післядипломної педагогічної освіти). Це 
означатиме, що заради перевірки ефектив-
ності шкільної освіти одного інструменту, як 
ЗНО, недостатньо. Український центр оціню-
вання якості освіти звітує про «покращення» 
учнівських досягнень з історії, які спираються 
на статистичні дані результатів оцінювання за 
останні роки. Однак попри позитивну 

картинку, яку дають ці статистичні звіти, не 
зникає відчуття, що ця картинка все менше 
відображає реальний стан речей. 

Потрібно розробляти додаткові інструмен-
ти незалежного від шкіл та органів управ-
ління освіти оцінювання якості навчання. 
Можливо, навіть у системі центрів оціню-
вання якості освіти, які існують зараз. Але тут 
ми знову наштовхуємося на питання – хто 
справді зацікавлений в оцінці реальних 
результатів шкільної освіти, історичної 
зокрема? Чи готове суспільство, батьки, 
педагогічна спільнота і державне управління 
поглянути правді у вічі і прийняти відповідні 
рішення? Чи ми усі й далі будемо тупцювати 
на місці й з’ясовувати деталі дрібного 
шахрайства з формулюваннями і прізвищами, 
автори якого, мабуть, щиро переконані, що 
такі маніпуляції із ЗНО збережуть політичний 
та суспільний status quo?  

 
 
 

Виступи у форматі «круглого столу»: 
 
Тамара Полещук, канд. іст. наук, доцент 

кафедри історії Центральної та Південно-
Східної Європи ЛНУ. Програми ЗНО з історії 
України та всесвітньої історії загалом 
відповідають цілям, вимогам та змісту 
навчання історії в школі, закладених у 
Державному стандарті освіти та відповідних 
чинних програм з історії для 11-річної школи. 
Однак за цими програмами стоять набагато 
глибші проблеми, які переживає сучасне 
українське суспільство: неоднозначне 
сприйняття історії минулого громадянами 
держави; стан національної історіографії, в 
якій затягнувся перехід до сучасних 
методологій; викладання історії в середній 
школі та вишах; втручання політиків у зміст 
навчальних програм і підручників, непро-
зорість ухвалення рішень чиновниками різних 
рангів. Саме останнє збурило громадську 
думку, коли “невідомі” автори внесли до 30 
змін у програму ЗНО з історії України, 
підготовлену робочою групою на чолі з 
професором О. Пометун. 

Якщо програма ЗНО з історії України весь 
час перебуває під контролем науковців, 
вчителів, політиків, то програма ЗНО з 
всесвітньої історії такою увагою обділена. 
Хронологічно програма охоплює весь курс 
шкільної всесвітньої історії і складається з 41 

теми. Зміст програми, як і шкільний курс із 
всесвітньої історії, має значний “багаж” 
методологічних підходів минулої епохи, 
зокрема, програма перевантажена діяннями 
царів, імператорів, війнами, повстаннями, 
революціями тощо. Програма зроблена за 
схемою, що чинна і в програмі ЗНО з історії 
України. Однак слід було б чіткіше прописати 
знання й уміння учнів, які мають на меті 
перевірити тестові завдання. Так, з програми 
не зовсім зрозуміло, що саме абітурієнти 
повинні вміти розпізнавати на картосхемах і 
чи взагалі такі передбачені. Також потрібно 
було б подати перелік пам’яток мистецтва, 
обов’язкових для розпізнавання. Окремої 
уваги потребують терміни й поняття, обрані в 
кожній теми. Так, наприклад, серед понять і 
термінів теми № 19 “Польська держава і 
Московське царство”, названо лише одне 
поняття, яке стосується Речі Посполитої 
(“сейм”), і чотири поняття, які характери-
зують Московію (“прикази”, “самодержав-
ство”, “опричнина”, “Земський собор”). З 
персоналіями ще складніше. Так, серед діячів 
світової культури, яких слід знати (тема №26 
“Культура народів світу наприкінці ХVІІІ – у 
ХІХ ст.”), немає жодного представника 
точних, технічних і природознавчих наук, а 
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також відсутні прізвища письменників і 
поетів.  

Не завжди достатньо в програмі пред-
ставлена історія народів, чия доля пов’язана з 
українцями. Якщо історію Польської та 
Московської (Російської) держав (але не 
народів, які входили до їхнього складу) ще 
можна простежити, то історія інших народів 
Центральної та Східної Європи (білорусів, 
чехів, словаків, угорців, румунів та ін.) 
губиться серед історії Західної Європи та 
країн Сходу. 

Вважаю, що до ЗНО 2014 року фахова 
робоча група має внести зміни в програму 
ЗНО з всесвітньої історії. Серед пропозицій 
також: зменшити кількість тем шляхом 
виокремлення вузлових проблем світової 
історії (або обмежити оцінювання всесвітньої 
історії новим і новітнім часами); посилити 
присутність в програмі соціальної та 
культурної історії.  

 

Андрій Корчак, вчитель історії Бродівсь-
кої гімназії ім. І. Труша. Проаналізувавши 
зміст програм зовнішнього незалежного 
оцінювання 2013 р. з історії України та 
всесвітньої історії, можна однозначно 
стверджувати, що вони відповідають тому 
матеріалу, який викладається учням при 
вивченні цих предметів у школі. Тож, якщо 
опрацювати увесь пропонований до вивчення 
чи повторення у цих програмах матеріал, 
можна розраховувати на успіх при про-
ходженні ЗНО. Доцільно, однак, й у дечому 
покращити змістове наповнення обох про-
грам. Гадаю, пропоновані корективи суттєво 
полегшать підготовку учнів до здачі тестів. 

Першим, на мою думку, серйозним 
недоліком програм є відсутність чітко 
визначеного переліку підручників та атласів, 
за якими повинен готуватися учень. Такий 
підхід породжує низку проблем. Наприклад, 
за браком часу перед учнем часто постає 
спокуса не братись за студіювання 6-ти чи 7-
ми шкільних підручників, а звернутись до 
одного з універсальних довідників, якими 
густо завалені полиці книгарень. Незважаючи 
на те, що такі довідники мають гриф 
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України, написані вони по-іншому, ніж 
шкільні підручники (звісно, що вони не 
можуть дублювати текст останніх). У цих 
довідниках не вистарчає багатьох дат, 
термінів, цитат та іншого, з чим учень 
зустрінеться на незалежному оцінюванні. І 

навпаки, маючи визначений перелік, учень 
чітко знатиме, що йому вчити і однозначно 
буде захищений від незалежної від нього, 
нічим не обґрунтованої втрати певного 
відсотка балів.  

Аргументую сказане прикладом. Візьмемо 
49 завдання зошита для зовнішнього неза-
лежного оцінювання 2012 р. з історії України 
(1 сесія): 49. Установіть відповідність між 
творами давньоруської літератури та 
уривками з них. 

1. «Повість минулих літ» («Коли поляни 
жили осібно …); 

2. «Києво-Печерський патерик» («… 
постригся під іменем Агапіт …»); 

3. «Повчання Володимира Мономаха 
дітям» («… Паче всього – убогих не 
забувайте … »); 

4. «Слово о полку Ігоревім» («Галицький 
Осмомисле Ярославе»).  

У підручнику, за яким навчаються учні 3-х 
(7-х) класів навчального закладу, де я 
працюю, «Смолій В.А. Історія України: 
Підруч. для 7 кл. загальноосвітн. навч. закл. / 
В.А.Смолій, В.С.Степанков. – К.: Генеза, 
2007. – 224 с.: іл., карти.» з наведених уривків 
цитат мені вдалося відшукати тільки два: з 
«Повчання…» – С.110 та з «Слова…» – 
С.102. Відповідно постає запитання: де 
шукати цитати з двох перших творів?  

Ще один приклад. У зовнішньому 
незалежному оцінюванні 2012 р. з історії 
України (2 сесія) в 12 завданні цитується 
уривок листа папи Климентія VIII 
польському королю Сигізмунду ІІІ щодо 
впровадження унії. У підручнику, за яким 
навчаються учні 3-х (7-х) класів Бродівської 
гімназії «Власов В.С. Історія України: 8 кл.: 
підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / 
В.С. Власов. – К.: Генеза, 2008. – 304 с.: іл., 
карти.», мені цього уривку знайти не вдалося.  

Окремо слід сказати про завдання щодо 
визначення подій, персоналій за малюнками. 
У завданні 10 зошита для зовнішнього 
незалежного оцінювання 2012 р. з всесвітньої 
історії запитання таке: «Виникнення якої 
релігії пов’язане з діячем, зображеним на 
середньовічних рисунках?». Там зображений 
засновник ісламу Мухаммад, однак у 
використовуваному у нашій гімназії 
підручнику: «Подаляк Н.Г. Історія Середніх 
віків: Підруч. для 7-го кл. загальноосвіт. навч. 
закл. – К.: Генеза, 2007. – 240 с.: іл., карти.» 
цих зображень немає (хоча є інші). 



               ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 1 
 

 41

Інше завдання: до питання: «У якому стилі 
збудовано зображені на фото пам’ятки 
архітектури?» додано низку видів готичних 
храмів, але їх знову ж таки годі відшукати у 
вищезгаданому підручнику (хоча є інші).  

Ще одним, на мою думку, досить суттєвим 
недоліком програм є відсутність чіткої 
орієнтації їхнього змісту на допомогу при 
підготовці учнів до здачі тестів. Зміст 
програм ділиться на дві колонки. В першій 
подається перелік дат, фактів, понять, 
термінів, персоналій до тем, які вивчаються у 
школі. Натомість у другій колонці вказується, 
що потрібно визначити, знати, пояснювати, 
характеризувати. Однозначно такий підхід є 
добрим, коли учень готується до зв’язних 
відповідей, наприклад, на усному екзамені, 
але в жодному разі не тоді, коли готується 
здавати тести.  

Загалом, якщо придивитися до обгово-
рюваних програм,  можна побачити, що вони 
у великій мірі копіюють шкільні програми з 
історії. Звичайно, що замість отого – 
пояснити чи характеризувати – набагато 
кращим буде внесення в програми більше дат, 
фактів, понять, термінів, персоналій.  

Вищесказане можна закріпити наочним 
прикладом. У зовнішньому незалежному 
оцінюванні 2012 р. з всесвітньої історії бачи-
мо таке. У темі 6 «Давній Рим» відсутня 
інформація про Пунічні війни, а в тесті, у 
завданні № 6, вони згадувалися. У темі 7. 
«Середньовічний світ Західної Європи» нема 
чітко вказаних років, якими визначається 
період Середньовіччя, а в тесті, у завданні 
№7, про них йшла мова. У темі 9. «Релігійно-
церковне життя Середньовічної Європи» 
відсутнє поняття рицарсько-чернечі ордени, а 
в тесті, у завданні № 9, йшлося саме про них. 
У темі 21. «Країни Сходу» відсутнє поняття 
«Священна ліга», а в тестах в завданні №21, 
запитували саме про це. У темі 22. «Світ 
наприкінці XVIII–XIX ст.» не згадано про 
І. Канта, а в тесті, у завданні № 22 про нього 
йде мова. 

Підсумую: коли у змісті програм зов-
нішнього незалежного оцінювання 2012 р. з 
історії України та всесвітньої історії з’явиться 
більше дат, фактів, понять, термінів, 
персоналій та чіткий перелік підручників і 
атласів, за якими потрібно готуватися, рівень 
підготовки до ЗНО стане більш якісним, а 
його результати – вищими. 

 

Юрій Самсін, вчитель історії ЗОШ І-ІІІ ст. 
с. Старий Добротвір Камянка-Бузького райо-
ну. Зовнішнє незалежне оцінювання має стати 
джерелом стабільності в освітньому процесі, 
а не інструментом маніпуляцій суспільною 
думкою. Думаю, доцільно включити в 
Програму ЗНО з історії України окрему тему 
«Національна ідея. Національний рух. 
Формування української нації» (робоча 
назва). Мотивація: без знання матеріалу цієї 
теми неможливо осягнути в повному обсязі 
логіку подальшого (19-20 століття) розвитку 
всіх суспільних процесів на українських 
землях. Програму ЗНО з всесвітньої історії 
необхідно доповнити переліком обов’язкових 
до розпізнавання візуальних джерел та 
портретів історичних діячів. 

 

Галина Шпак, методист ММК м. Самбо-
ра. 11 січня 2013 р. відбулося засідання мето-
дичного об’єднання вчителів історії 
м. Самбора, на якому були висловлені думки 
та пропозиції, пов’язані як із змінами в 
програмі зовнішнього незалежного оцінюван-
ня з історії України, так і щодо тестових 
завдань ЗНО з історії. Зокрема, педагоги 
висловили свою стурбованість заявами 
стосовно скасування ЗНО і підтримали 
думку, що зовнішнє незалежне оцінювання 
повинно залишатися ключовим елементом 
вступної кампанії. Необхідно вдосконалю-
вати завдання, прислухатися до вчителів-
практиків, а не відміняти тестування. 

Більшість учителів позитивно сприйняли те, 
що тестовий зошит з історії 2013 року матиме 
завдання чотирьох форматів, що у завданнях на 
встановлення відповідності учням зараховува-
тимуть бали за кожну правильно встановлену 
логічну пару, що у завданнях на вибір кількох 
правильних відповідей із 7 варіантів 
правильними будуть тільки три. Зменшення 
завдань з 60 до 55 – це теж добре, але краще 
було б, на нашу думку, не скорочувати час на 
виконання цих завдань до 135 хв.  

Добре, що у програмі ЗНО наявний 
перелік ілюстрацій та портретів до курсу. Але 
необхідно, щоб ці зображення відповідали 
матеріалам шкільних підручників, щоб учень 
мав змогу знайти зображення пам’яток 
культури, портрети історичних діячів у 
кожному шкільному підручнику, щоб 
портрети історичних осіб у тестових 
завданнях відповідали малюнкам шкільних 
підручників, щоб під портретами історичних 
осіб у навчальній літературі вказували бодай 



               ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 1 
 

 42 

роки життя або правління, бо часто ці 
портрети нечіткі, малого формату, історичні 
особи дуже між собою схожі (особливо князі 
Галицько-Волинської та Литовсько-польської 
доби). Серйозне застереження викликає також 
практика зображення у підручниках пам’яток 
архітектури (соборів, фортець) з різної позиції 
та ще й кольоровими, тоді як у тестах ЗНО фото 
цих пам’яток чорно-біле і часто нечітке.  

Можливо, кількість запитань з культури слід 
зменшити, адже не всі наші діти мають 
фінансову можливість мандрувати теренами 
України, вивчаючи пам’ятки архітектури. Як 
наслідок, при підготовці до ЗНО вони змушені 
механічно запам’ятовувати фото архітектурних 
пам’яток різних історичних епох. 

Немає, на думку вчителів, сенсу й у тому, 
що в додатку до ЗНО з історії України серед 
персоналій, яких треба розпізнавати за фото, 
більшість – це письменники ХІХ–ХХІ ст. 
Доцільніше було б пропонувати їх візуальну 
ідентифікацію на ЗНО з української літератури. 

Потребує суттєвого покращення якість 
поміщених у тестових зошитах ЗНО історич-
них карт і схем. Зокрема, треба збільшити 
зображення та забезпечити його чіткість. 
Учителі також запропонували, щоб в умовах 
тестових завдань частку НЕ у запитанні 
виділяли великими літерами, так як це зроб-
лено у тестах з української мови і літератури.  

Прозвучали й пропозиції виносити на 
незалежне тестування тільки найважливіші 
теми, зокрема теми з історії державотворення 
України, та дотримуватись при укладанні 
завдань включеного до програм ЗНО переліку 
дат, які учень повинен засвоїти. Вчителі 
історії Самбора зійшлися на думці, що у 
затвердженій Міністерством програмі перелік 
питань та дат набагато менший, ніж у 
завданнях ЗНО останніх років. 

Було також відзначено, що завдання на 
встановлення історичної послідовності часто 
містять другорядні для заданого періоду 
факти. Буває й таке, що відповіді у шкільному 
підручнику не збігаються з відповідями тесту 
ЗНО, тому складається ситуація, коли, що 
краще учень знає історію, то більше зробить 
помилок.  

 

Галина Старко, вчитель історії Львівсь-
кого НВК «Школа-гімназія ім. В. Симо-
ненка». Метою зовнішнього незалежного 
оцінювання з всесвітньої історії є оцінювання 
рівня сформованості історичної компетент-
ності випускника школи, визначення 

відповідності навчальних досягнень учня 
освітньому стандарту та чинній навчальній 
програмі.  

Програма ЗНО із всесвітньої історії цього 
навчального року залишилась незмінною 
(Додаток №2 до наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 
12.12.2011 року №1421). Вона складена з 
врахуванням вимог і змісту навчання історії в 
школі, закладених у Державному стандарті 
базової і повної загальної середньої освіти та 
чинній програмі з всесвітньої історії для 
одинадцятирічної школи. У програмі сказано, 
що вона передбачає перевірку сформованості 
в учнів знань про основні політичні, 
соціально-економічні, культурні події, явища 
та процеси минулого, діяльність видатних 
історичних діячів, а також сформованість в 
учнів загальнопредметних умінь з історії (це 
– характеризувати, аналізувати, визначати, 
показувати на карті, давати оцінку діяльності 
історичних персоналій, описувати пам’ятки 
культури).  

На жаль, курс всесвітньої історії – 
перевантажений історичним фактажем. Він 
охоплює 41 тему, тоді як курс історії України 
налічує тільки 31. 

У колонці вимог «Предметні вміння та 
способи навчальної діяльності» враховано 
тільки те, що учні повинні знати, визначати, 
пояснювати і характеризувати. А ось такої 
історичної компетентності, як локалізація 
історико-географічних об’єктів та історичних 
фактів (подій, явищ і процесів), на карті тут 
нема. Перевірку знань карти взагалі 
зігноровано. Натомість вказано, що учні 
повинні пояснювати певні історичні явища, 
але за допомогою тестових завдань 
перевірити це уміння неможливо.  

У Програмі не прописано й роботи з 
історичними документами різного змісту, а 
саме: встановлення відповідності між змістом 
фрагмента документа та певною епохою, 
аналіз змісту історичного документа та 
пояснення основних ідей, які він висвітлює. 

А ще програма ЗНО із всесвітньої історії 
містить близько 200 історичних постатей (в 
історії України – 160), діяльність яких учень 
повинен вміти характеризувати, встановлю-
вати відповідність між ними та політичними 
силами чи обставинами, історичною епохою, 
оцінювати їхній вплив на хід історичних 
подій. Серед персоналій багато діячів науки і 
культури, тож абітурієнтам доведеться 
встановлювати відповідність між ними та 
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досягненнями культури, науки, мистецтва. 
Але чи не найскладніше зуміти за портретни-
ми рисами (живописними портретами, 
скульптурою, фотографіями) розрізняти ці 
історичні персоналії. 

Порівнюючи програми з історії України та 
всесвітньої історії, можна дійти висновку, що 
програма ЗНО з історії України є більш 
чіткою і зрозумілою. На мою думку, варто, як 
у програмі з історії України, розробити 
перелік пам’яток архітектури та образотвор-
чого мистецтва світової культури, обов’язко-
вих для розпізнавання абітурієнтами. Значно 
чіткіше треба сформулювати предметні 
вміння та навички, якими повинен володіти 
абітурієнт, тоді підготовка учнів до ЗНО з 
всесвітньої історії буде успішною. 

 

Володимир Полулях, методист кабінету 
моніторингу та оцінювання якості освіти 
ЛОІППО. Порівнюючи програми ЗНО з 
історії України 2011 р., 2012 р. з аналогічною 
програмою ЗНО  2013 р. слід наголосити, що 
програма ЗНО 2013 р. по-перше, відбиває 
певні негативні тенденції повернення назад у 
комуністично-соціалістичне минуле, по-
друге, вона, применшуючи роль історичних 
державотворчих процесів наприкінці 19 – 
початку 20 ст., не показує формування 
самостійницьких ідей на зламі 19 – 20 століть. 

Розглянемо програму ЗНО  2013 р. через 
призму представлених в ній історичних 
персоналій.  

Тема 16. “Західноукраїнські землі у складі 
Австрійської (Австро-Угорської0 імперій в 
другій половині 19 ст.” Не представлений 
молодий радикал Юліан Бачинський, автор 
брошури “Україна уярмлена”, в якій 
доводилась історична необхідність здобуття 
Україною повної політичної незалежності. 

Тема 18. “Українські землі у складі 
Російської імперії на початку 20 ст.” Не 
представлений М. Міхновський, автор 
брошури “Самостійна Україна”, як один із 
ідеологів самостійницької течії в 
національному русі Наддніпрянської України 
кінця 19 – початку 20 ст. 

У програмі ЗНО  2012 р. Ю. Бачинський та 
М. Міхновський введені авторами програми в 
склад історичних персоналій. У цьому плані 
програма ЗНО 2012 р. має більше плюсів, 
аніж програма 2013 р. 

Тема 22. “Україна в боротьбі за 
збереження державної незалежності”. У тему 
введено постаті Григорія П’ятакова та 

Миколи Щорса. У програмі ЗНО з історії 
України 2012 р. ці історичні персоналії 
відсутні. Чому М. Щорс? Як командир 
Першої Української радянської дивізії, що 
воював проти Української Директорії та 
допомагав насильницьким шляхом встанов-
лювати радянську владу на Україні, реалізо-
вуючи ленінський план “тріумфального ходу 
радянської влади”. Чому Г. П’ятаков? 
Можливо тому, що в національному питанні 
він стояв на позиціях російського велико-
державного шовінізму, а можливо і за те, що 
сприяв включенню України до складу СРСР. 
Також у темі вказаний термін “УСРР”. Із 
якою метою уведений цей термін? Що учень 
повинен знати? Чи повинен уміти 
розшифрувати абревіатуру, чи пояснити, як 
відбувалось утворення УСРР?  

Тема 24. “Україна в 1929 – 1938 рр.” 
Постаті цієї теми знайомі старшому 
поколінню (курс історії КПРС, що був 
обов’язковим у кожному ВУЗі): 

Г. Петровський, що вів боротьбу з УЦР та, 
відкинувши ідею існування української 
радянської державності, протягом тривалого 
часу був рупором сталінської пропаганди в 
Україні;  

П. Постишев, що був причетний до розгро-
му українського національного відродження 
30-х років, згорнув політику українізації, 
довів до самогубства М. Скрипника та був 
одним із найголовніших організаторів 
голодомору 1932 – 1933 років в Україні. 

Як на прикладі життя та діяльності цих 
осіб педагоги повинні виховувати сучасну 
національно свідому українську молодь, якщо 
вони були причетні до розгрому українського 
національного відродження 30-х років? 

Якщо вказані історичні персоналії введені 
у програму ЗНО за принципом, що катів 
українського народу потрібно “знати в 
обличчя”, то список осіб слід значно 
розширити. 

Тема 26. “Україна під час Другої світової 
та Великої Вітчизняної воєн (1939 – 1945 
рр.)” Із програми ЗНО 2013 р. виведені 
постаті С. Бандери та Р. Шухевича, введено 
натомість Р. Малиновського та І. Черня-
хівського. Чому Р. Малиновський та І. Черня-
хівський? У підручнику Ф. Турченка, П. Пан-
ченка, С. Тимченка “Новітня історія України” 
(1939 – початок ХХІ ст.) для 11-го класу на 
с. 69 вказано, “що серед вищих офіцерів, 
зокрема командувачів фронтів та армій, було 
чимало українців. Найвідоміші з них – 
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А. Єременко, С. Тимошенко, Р. Мали-
новський, М. Ватутін, І. Черняхівський, 
П. Рибалко, К. Москаленко, П. Жмаченко та 
інші.” Важко зрозуміти чому інші знані 
українці, командуючі фронтів та армій, не 
уведені в програму ЗНО. Також у цій темі 
введено термін “Нюрнберзький процес”. Ні в 
одному із підручників Новітньої історії 
України для 11 класу цей термін не 
зустрічається. Вважаємо, що доцільніше 
увести цей термін до програми ЗНО із 
всесвітньої історії, додавши також термін 
“Токійський процес”. 

Тема 27. “Повоєнна відбудова та розвиток 
України в 1946 – на початку 1950-х років.” У 
тему введено постать Д. Мануїльського. На 
яких прикладах із життя Д. Мануїльського 
можна формувати в учнів історичний 
світогляд, коли відомо, що ця людина 
переслідувала та цькувала українську 
інтелігенцію, зокрема істориків М. Петровсь-
кого, І. Крип’якевича, письменника 
О. Довженка, була організатором сталінсь-
кого терору в апараті Комінтерну? 

У підручнику для 11-го класу Ф. Турченка, 
П. Панченка, С. Тимченка “Новітня історія 
України” (1939 – початок ХХІ ст.) цій 
історичній персоналії присвячене тільки одне 
речення: “Сталін сприяв включенню України 
в коло засновників ООН, дозволивши ще в 
ході війни створення Народного комісаріату 
закордонних справ, яке очолив 
Д. Мануїльський”. 

Тема 28. У темі “Україна в умовах 
політичної та економічної лібералізації 
суспільства” “загублені” Л. Лук’яненко, 
А. Горська, Є. Сверстюк, І. Світличний. 
Натомість з’явилась постать М. Підгорного. 
На яких прикладах життя та діяльності 
М. Підгорного можна навчати і виховувати 
школярів-старшокласників? Що він був 
протеже М. Хрущова та вірною опорою 
Л. Брежнєва у Москві?  

Тема 30. “Розпад Радянського Союзу та 
відродження незалежності”. Хронологічні 
межі теми займають час від 1985 р. до 1 
грудня 1991 року. У програмі серед 
історичних постатей вказана лише одна 
постать Л. Кравчука. Якщо ми стверджуємо, 
що програма ЗНО 2013 р. є більш 
прокомуністична, аніж програма ЗНО 2012 р., 
то тоді виникає питання: “Чому немає 
М. Горбачова серед вказаних історичних 
осіб?” Адже на кожній 2-3 сторінці 
підручника (від 216 до 277) вказується його 

прізвище. Тим більше, що із прізвищем 
М. Горбачова пов’язані терміни “пере-
будова”, “гласність”, “плюралізм”. Чому в 
програму ЗНО 2013 р. не введено поняття 
“живий ланцюг – Українська хвиля”? Адже 
це – подія, яка відбулась 21 січня 1990 р., і 
стала символом єднання Сходу та Заходу, 
ознакою відновлення традицій Акту злуки 22 
січня 1919 року. 

Тема 31. “Україна в умовах незалежності.” 
У цій темі взагалі відсутні поняття та 
терміни. Двадцять один рік державності 
України відображений лише трьома 
історичними постатями: Л. Кучми, В. Ющен-
ка, В. Януковича. То що, епоха державної 
незалежності України є безіменною? Що, 
ніхто, крім Президентів України, не відіграв 
ніякої ролі в історії формування державності 
нашої країни? 

 

Анна Затхей, вчитель історії Побу-
жанської ЗОШ І-ІІІ ст. У програмі ЗНО з 
історії України 2013 р. є багато портретів 
історичних персоналій, які використовуються 
в тестах з історії України. Думаю, цей перелік 
можна скоротити. Проте з програми «випали» 
практично всі персоналії національно-
визвольного руху на західноукраїнських 
землях. Вважаю, що їх необхідно ввести у 
програму ЗНО з історії України. 

 

Володимир Кметь, вчитель історії Бро-
дівської гімназії. ЗНО на сьогодні виступає 
тим критерієм, який має виявити рівень 
засвоєння знань, вмінь і навичок з певного 
предмета абітурієнта вищої школи і 
мінімалізувати суб’єктивні впливи при вступі 
до вишу. Відповідно, програма ЗНО має 
відповідати кільком вимогам: законодавству 
України, завданням, які держава ставить 
перед системою освіти, в тому числі і перед 
вищою школою, програмі середньої школи. 

Читаючи програму, ловиш себе на думці, 
що наша історія починається в кращому 
випадку з середньовіччя (ІХ ст.). “Білою 
плямою” виступають часи до неоліту. З 
програми зникли Анти і практично все, що з 
ними пов’язано. Є непрямі посилання, але як 
бути учням, які не працюють індивідуально з 
вчителем? Такі учні можуть опустити ІІІ–
VІІ ст. як період історії України. Історія 
Київської держави починається не зі 
створення міста, а з його завоювання Олегом. 
Де ж Києвичі, перші християни з їхньою 
культурою? 



               ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 1 
 

 45

У змісті програми переважають, як на 
мене, події-невдачі і поразки. Невже ми, 
народ, що створив військо “урус шайтана” 
зазнавали лише невдач? А де ж угода 
Аскольда з Візантією, куди ділась коронація 
Данила Галицького, “Тарасова ніч”? Чи цього 
не було? Можливо, поразками хочуть вселити 
молоді невпевненість в собі, переконання у 
бездарності проводарів народу, у власній 
меншовартості. Виховувати громадянина, 
самодостатню особистість, що поважає себе і 
собі подібних, можна лише на прикладах, 
коли ця особа буде відчувати себе людиною. 

Більшість внесених у програму прикладів з 
минулого життя є прикладами насильницької 
боротьби. Може, більш доцільно було б 
збільшити кількість прикладів з побутового 
життя народу? Принаймні, це більше 
відповідає принципам гуманізму та 
зосереджує увагу тих, хто вивчає історію, 
власне на людині, а не на її насильницьких 
діях щодо собі подібних. Сьогодні ми 
втрачаємо не лише зв'язок між дітьми і 
батьками, які їдуть на заробітки, ми 
втрачаємо пам'ять про життя наших бабусь і 
дідусів, які в більшості не були воїнами чи 
завойовниками. Вони жили за певними 
правилами сім'ї, громади, народу, пережили 
не одну світову війну, репресії і голодомори, і 
вижили. А ми, живучи на нашій землі більше 
ніж півстоліття без світових катаклізмів, 
маємо проблему депопуляції нації. Знання 
побутової культури, ментальності народу не 
несе негативу, суперечливих політичних 
оцінок, це те, що єднає родини, незалежно, в 
якому куточку України вони живуть. 

Історія є профільним предметом для шкіл 
із старшими класами гуманітарного циклу і 
правничих дисциплін. Однак на ЗНО з історії 
України майже не було завдань на 
застосування знань та аналіз нормативно-
правових актів України, починаючи від 
«Правди Ярослава» та універсалів гетьманів і 
завершуючи Конституцією України. Перевага 
таких завдань ще й у тому, що цитовані 
документи не приймалися під диктовку чи по 
волі сучасних політиків, тож формуватимуть 
більш об’єктивне сприйняття абітурієнтами 
відповідних історичних періодів, ніж тестові 
завдання, що розроблялися окремими 
політично заангажованими особами. Та й 
вивчення історії з використанням 
документальної бази більш ефективне у 
формуванні активної громадянської позиції 

нашої юні та становленні громадянського 
суспільства.  

У зв’язку із сказаним вважаю за потрібне 
розширити зміст теми 8, у якій йдеться тільки 
про «Утворення української козацької 
держави – Війська Запорізького» та зовнішню 
політику Б. Хмельницького, підтемами: 
«Внутрішня політика Богдана Хмельниць-
кого» та «Програма побудови держави 
Богданом Хмельницьким». Не варто також 
завершувати тему тим, що Хмельницький 
віддав Україну під Москву (цього не було, 
довести це історично неможливо, хіба що 
визнавати політично). 

Ще раз звернуся до тематики давньої та 
середньовічної історії. Історія середньовічної 
Русі, можливо, й повинна бути простою, але 
не спрощеною. Спрощеність формує 
примітивне уявлення про епоху, створює 
ілюзію про маловартість далекого минулого 
для народу, натомість автоматично піднімає 
значимість, впливовість інших (пізніших) 
епох і відкидає наш народ на околицю 
світової цивілізації. Отож, щоб цілісно собі 
уявляти давньоруське суспільство і на цій 
основі формувати об’єктивніше бачення 
людського життя, а не лише пам’ятати про 
поділ людей на бідних і багатих, мало буде 
знати зміст поняття “смерди”. Напевно, у 
лівій колонці програми серед понять і 
термінів відповідної теми мали б бути згадані 
усі, відомі учням, стани цієї епохи. Це дасть 
можливість  їм більш цілісно уявляти руське 
суспільство. Зрозуміло, що при цьому 
збільшаться переліки понять та персоналій, 
але їх усі має бути чітко, конкретно і 
вичерпно перераховано.  

У темі 6, як на мене, бракує понять “Дике 
поле”, “Великий Луг”, а також вимоги розпіз-
навати їх на картосхемі. Ці поняття учні 
зустрічають у 7 і в 11 класах, при цьому учні 
отримують різне емоційне навантаження, яке 
позитивно впливає на формування україн-
ської громадянської позиції. До теми 15 
хотілось би додати поняття “хлопомани”, яке 
сьогодні досить актуальне.  

Кілька слів про проблему персоналій. 
Пропоную, наприклад, тему 8 збагатити, 
включивши такі персоналії: Кричевський, 
Морозенко, Кривоніс. Мені можуть закинути, 
що усі названі постаті доволі суперечливі. 
Але серед включених у Програму ЗНО з 
історії України політичних, громадських та 
культурних діячів немає таких, щодо поглядів 
та діяльності яких досі не дискутували б 
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науковці. Проблему необхідно вирішувати за 
рахунок правої колонки програми, де 
потрібно чітко і конкретно ставити завдання, 
що виявляють розуміння абітурієнтом 
процесів формування світогляду наших 
історичних героїв. Основою відбору обов’яз-
кових для пізнання історичних осіб має стати 
не політична доцільність, а історичні 
документи, реальні історичні події, оцінки 
подій за їхньою участю в міжнародному 
співтоваристві, членами якого ми є.  

Маю ще зауваження до тем з модерної 
історії України.  

Тема 18. Державні вимоги передбачають, а 
підручники дають можливість знати 
програми партій, що виникли в цей час. Чому 
ж це упущено? Наші випускники часто до 
року після здачі ЗНО беруть участь у 
виборах, а зазубрювання назви і дати партії 
не формує політичної культури. Варто також 
доповнити вислів «Визначати основні 
тенденції соціально-економічного та 
політичного розвитку Наддніпрянської 
України» вимогою визначати закономірності 
зв’язків між процесом індустріалізації та 
піднесення національно-визвольного руху, 
національної свідомості, розвитком культури. 
До змісту цієї теми доцільно було б додати 
пункт «Створення і політична позиція ТУПу, 
його програма», а також повернути в рубрику 
«Персоналії» Міхновського – лідера самос-
тійників, інакше абітурієнт не зможе послі-
довно, всесторонньо і закінчено сформувати 
для себе думку про Універсали ЦР. 

Тема 20. Її добре доповнили б поняття 
“європейський скандал” та вимоги охарак-
теризувати програми СВУ “Наша платфор-
ма”, діяльність громадських організацій на 
допомогу фронту, адже це ті знання, що 
сприяють формуванню в учнів взаємодо-
помоги, жертовності, співчуття, чого сьогодні 
нам часто не вистачає.  

Тема 22. Тему варто розпочати із 
характеристики діяльності урядів УНР 
весною 1918 р., а не з перевороту 
Скоропадського, щоб не склалась думка, що 
Скоропадський привів німців в УНР. У цій 
темі також бракує понять “Воєнно-
політичний союз” 1919 р. та “договірна 
федерація” 1920–1921 рр. 

Тема 23. Слід вказати, що процес творення 
СРСР треба характеризувати як формування 
фіктивної федерації з правами окремих 
суб’єктів, а також на те, що у цей період під 
вивіскою “радянської” йшло творення 

квазікультури, яка мало мала спільного 
власне з культурою в кращому розумінні 
цього слова. 

Тема 25. У цій темі бракує палітри 
політичних сил в Галичині (особливо історії 
КПЗУ) та на Закарпатті. Окрім того, чому з 
цієї теми вилучено запеклого ворога нацистів 
С. Бандеру? Більшість жителів східного та 
південного регіонів України, щоб іденти-
фікувати західників, каже “бандерівці”, то 
хай знають чому.  

Тема 26. На жаль, не відображено 
польський національний рух на землях 
України, серед термінів бракує поняття 
“польові воєнкомати”, які були винайденим 
«совітською владою» способом нищення 
українців руками німецьких військ. Немає 
також підтеми «Поліська Січ» Бульби-
Боровця, ні прізвищ командуючих УПА, хоча 
сама радянська влада визнала де  факто УПА 
воюючою стороною, оголошуючи в час 
світової війни і після її закінчення амністії 
воякам, які продовжували боротьбу, так і 
після закінчення світової війни. У результаті 
Друга світова війна тепер виглядає такою 
великою вітчизняною, що думаєш, а як бути з 
системою загороджувальних загонів, 
“штрафбатами”, “ГУЛАГОМ”, промовою 
Хрущова на ХХ з’їзді і т. ін.  

Тема 27. Події 46–47 рр. на селі були не 
голодом, а голодомором і варто знати аргу-
менти, які доводять цей злочин проти 
українського народу. Делікатно опущено 
також сталінську грошову реформу, яка мала 
відкрито грабіжницький характер щодо 
народу.  

Тема 28. Для “відлиги” була характерна не 
лише десталінізація, а й збереження існуючої 
системи влади. На жаль, повернення Хрущова 
до єдиновладдя в програмі не відображене.  

Тема 29. Період 60–70-х  років мав стати 
часом формування Радянського народу, як 
єдиної спільноти, а був часом поглиблення 
прірви між умовами життя номенклатури і 
народу у радянській державі. Учні повинні 
характеризувати ці прояви загальної кризи 
радянського режиму в Україні. Вони мають 
також знати, у чому виявився розвиток 
дисидентства та причини його розгрому на 
початку 80-х.  

І наостанок. Програма повинна передба-
чати мінімальну кількість портретів для 
упізнавання випускниками, а не всі, які є у 
графі персоналії. До речі, бажано самі 
портрети додавати до програм ЗНО, хоча б  
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тому, що люди у різному віці виглядають по-
різному. Знати в обличчя більше сотні осіб 
при сучасних інформаційних технологіях не 
має сенсу. Ще одна проблема програми, яка 
не повинна викликати розбіжностей, це 
питання культури. Знати діячів культури, їхні 
твори, стилі і напрямки в різних галузях 
культури вимагає не певна політична 
кон’юнктура, а рівень розвитку суспільства.  

 

Маріанна Демко, вчитель історії Черниць-
кої ЗОШ I–III ступеня Миколаївського 
району Львівської області. Програму ЗНО з 
історії України укладено з урахуванням цілей, 
вимог і змісту навчання історії в школі, 
закладених у Державному стандарті освіти та 
чинній програмі з історії України для 11-
річної школи. Вона передбачає перевірку 
сформованих в учнів знань про основні 
політичні, соціально-економічні, культурні 
події, явища та процеси минулого, 
хронологічно охоплює весь зміст шкільних 
курсів історії України від найдавніших часів 
до сьогодення. 

 
Програма має такі недоліки: 

� вилучено історичні персоналії – 
С. Бандера, Р. Шухевич;  
� спотворено окремі історичні факти; 
� не вказано низки понять і термінів, які 
відповідають завданням ЗНО; 
� не подано вичерпного переліку 
пам’яток архітектури та образотворчого 
мистецтва тощо.  

Названі недоробки або умисні помилки, 
вилучення слід розглядати як грубе 
порушення норм Державного стандарту 
базової повної загальної середньої освіти. Як 
наслідок, на основі цієї програми неможливо 
забезпечити системний підхід до вивчення 
основних періодів історії України. 

 

Анатолій Михайлик, вчитель історії 
Пустомитівської ЗОШ №1 І-ІІІ ступенів. 
Кількарічний досвід проведення незалежного 
оцінювання свідчить про те, що в основному 
воно дає змогу максимально об’єктивно 
оцінити рівень знань учнів, знищує 
хабарництво та корупційні схеми при наборі 
студентів до ВНЗ. Цьому, зокрема, сприяє 
роками відпрацьована технологія його 
проведення, коли інструктори, старші 
інструктори не є вчителями профільних 
предметів і тому не можуть надати допомогу 
учасникам ЗНО.  Дисциплінують їх, так само, 

як і учнів, штрафні санкції, передбачені в разі 
порушення правил проведення. Мені 
довелося щороку брати участь у проведенні 
ЗНО з часу його запровадження, тому з 
власного досвіду можу зробити певні 
висновки і пропозиції. 

На мій погляд, важлива група проблем – 
змістове наповнення тестів та їхня структура. 
Неодноразово доводилося знайомитися з 
завданнями ЗНО з історії України. Тож, по-
перше, хотілось би і необхідно повернути до 
складу тестових завдань питання відкритого, 
описового характеру, як це було в роки 
запровадження ЗНО. Вважаю, що це можуть 
бути питання третього – достатнього – рівня 
складності. Наприклад, складання простого 
чи поширеного плану, схеми, таблиці, 
поширеної письмової відповіді на питання. В 
умовах, коли учневі під час проведення ЗНО 
практично нереально скористатися будь-
якими допоміжними матеріалами чи 
підказкою вчителя, це, у переважній 
більшості випадків, допомагає визначити 
реальний рівень компетенції учня, його 
особистий погляд на ті чи інші історичні 
проблеми. Відповіді ж на самі тестові 
завдання цілком реально правильно 
визначити при наявності хоча б початкових 
історичних знань та елементарного логічного 
мислення, або й просто вгадати. Проте в 
такому випадку слід збільшити час виконання 
тестових завдань. 

По-друге, при укладенні тестів слід 
уникати варіантів відповідей, які допускають 
двозначне трактування. Наприклад, в умові 
другого завдання тестового зошита у 
минулорічному тесті стояла вимога 
визначити найголовніші причини грецької 
колонізації Північного Причорномор’я. Між 
іншим, завдання передбачало тільки один 
варіант відповіді, тоді як згідно з умовою їх 
мало бути кілька. У варіантах відповідей їх 
таки було дві причини – соціально-
економічна (правильна відповідь, бо це – 
зростання чисельності населення, нестача 
орних земель у Греції, розвиток торгівлі) та 
суспільно-політична (теж правильно, бо 
йдеться про боротьбу між демосом і 
аристократами). Але ж у цьому випадку учень 
має вибрати таки один варіант. Доведіть 
потім у випадку апеляції, що учасник ЗНО 
відповів неправильно, якщо він обрав один з 
цих варіантів! Тим більше, якщо це 
стосується тестів з вибором кількох 
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правильних відповідей (умовно назву їх 
тестами другого рівня складності).  

По-третє, тривожить, що з програми ЗНО у 
2013 р. зникли знакові особистості українсь-
кої історії. Йдеться про національно-
визвольну боротьбу ОУН-УПА, але не 
згадуються ні С. Бандера, ні Р. Шухевич. 
Хоча навіть з матеріалів Інтернету відомо, що 
чисельність загонів УПА тільки в західних 
областях України перевищувала кількість 
радянських партизанів на решті її території. З 
когорти «шестидесятників» чомусь випав 
І. Драч. На мій погляд, надто багато уваги 
приділяється номенклатурним діячам 
радянської епохи, особливо більшовицьким 
лідерам періоду громадянської війни. 

Четверта, остання, пропозиція стосується 
кардинального перегляду і в тестах, і в 
шкільних підручниках проблематики Другої 
світової війни. І досі всі вони серед причин 
невдач початкового періоду Великої 
Вітчизняної війни називають, наприклад, 
репресії командного складу Червоної Армії в 
1937–1939 рр. та прорахунки радянського 
командування, зокрема в дислокації військ 
надто близько до кордону, де вони потрапили 
під перший неочікуваний удар німецької 
армії. Слід уже й українським історикам (до 
речі вслід за деякими російськими!) 
усвідомити, що Радянський Союз, починаючи 
з 1939 р., активно готувався до наступальної, 
загарбницької війни, метою якої було 
встановлення комуністичних режимів в усіх 
європейських країнах. Звідси і чистка 
командного складу армії від “полководців”, 
які відзначилися в роки громадянської війни 
лише жорстокими репресіями проти власного 
народу і нічим іншим (Тухачевський, Якір, 
Блюхер та інші). З такими народ не пішов би 
у “визвольний похід”. Потрібні були інші – 
молоді, віддані радянській владі, не 
заплямовані кров’ю. Таких Сталін поступово 
і просував на командні висоти. Звідси і розг-
ром 5-мільйонної кадрової армії у 1941 р.: 
вона була розміщена так, як вигідно для 
блискавичного нападу на Європу, і аж ніяк не 
готова до оборони власної країни.  

Звичайно, змінити програму настільки 
кардинально можна тільки у випадку, коли 
буде осучаснено підходи до історії та 
історичної освіти, та це, на мій погляд, 
неминуче. 

 

Богдан Керницький, учитель історії 
Добромильської ЗСШ І–ІІІ ст. Старосам-

бірського району. Очевидна необхідність 
ЗНО як процедури контролю та оцінки якості 
навченості учнів на позиціях чесності і 
прозорості. 

Переваги ЗНО перед традиційними 
вступними іспитами у вищі навчальні 
заклади: 

-відсутність або, радше, зменшення рівня 
корупції; 

-переконаність учнів та батьків в тому, що 
успіх на ЗНО на 70-75% залежить від знання 
шкільної програми з історії, тому діти, 
особливо випускники, мотивовані покращен-
ням процесу засвоєння програмового 
матеріалу, зназився відсоток пропуску ними 
уроків без поважних причин; 

-учні сільської місцевості, особливо з 
багатодітних і малозабезпечених сімей, 
отримують прозорі і рівні можливості для 
здобуття вищої освіти; 

-ЗНО забезпечує конкурсний прийом у 
вузи на підставі отриманих сертифікатів; 

-ЗНО забезпечує стандартизовану проце-
дуру проведення тестування; 

-більшість тестів з історії України та 
всесвітньої історії розрахована як на просте 
відтворення знань, так і на їхнє використання 
(апробацію); 

-тести з історії – це можливість росту 
інтелекту; 

-ЗНО з історії України та всесвітньої 
історії формує в учасників предметні компе-
тенції, зокрема, просторову, хронологічну, 
логічну, інформаційну та мовну. 
Зауваження, побажання та пропозиції 
1. Залишається бажаною необхідність 

зменшення кількості історичних осіб у 
тестових завданнях у наступному 
пропорційному відношенні: 

70% – від найдавніших часів до початку 
ХХ століття (7–9 класи); 

30% – ХХ– ХХІ століття (10–11 класи). 
2. Бажаним є продовження тривалості 

виконання тестових завдань з історії на 15 хв 
з метою подолання учасниками психо-
логічного дискомфорту та можливості 
адаптуватися до умов, середовища. 

3. В програмі ЗНО з історії доцільним 
видається необхідність скорочення кількості 
ілюстрацій історичних пам’яток культури на 
10–15 %, а іншу кількість ілюстрацій пропор-
ційно розподілити по окремих розділах історії 
України. 

4. Змістові тестові завдання з історії 
України та всесвітньої історії повинні 
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відповідати чинній програмі 11-річної школи 
та підручникам, за якими навчаються в школі 
майбутні вступники до вищих навчальних 
закладів. 

5. Бажано відновити перелік підручників, 
за якими можна готуватися до ЗНО з історії. 

6. Залишається бажаною конкретність фор-
мулювань окремих тестів і відповідей до них. 

7. Спостерігається відсутність чіткості у 
формуванні та вимогах до виконання завдань, 
в котрих пропонується розмістити події у 
хронологічний послідовності. 

 

Дмитро Слобода, вчитель історії ЗОШ І-
ІІІ ст. №5 м. Нового Роздолу. Зовнішнє 
незалежне оцінювання – прямий шлях і 
відкриті двері для випускників шкіл, які 
хочуть поступити у вищі навчальні заклади. 
Проведення ЗНО – абсолютно доцільне. Воно 
себе виправдало хоча б тому, що програма 
ЗНО збудована на основі програми з історії 
України за курс середньої школи, а не як 
цього хотів той чи інший виш, як це було 
раніше. Проведення ЗНО покращується з 
кожним роком. Завдання є такими, що дають 
змогу перевірити вміння, навички відтво-
рювати, порівнювати, встановлювати відпо-
відності. Рівень складності також достатньо 
високий.  
ЗНО має свої переваги: 
-можливість здібним учням коштом держа-

ви здобувати знання у вищих навчальних 
закладах; 

-можливість подавати документи у різні, 
зокрема, й дуже престижні виші, на різні 
факультети, та навчатися в них незалежно від 
соціального статусу. 

На думку багатьох учителів історії міста 
Нового Роздолу, програма потребує деяких 
коригувань, а саме: 

1. Впровадження чіткого переліку питань. 
2. Розроблення єдиної системи підруч-

ників, за якими би проводилась підготовка до 
зовнішнього незалежного оцінювання, 
оскільки у теперішніх шкільних підручниках 
є розходження в хронології, подається різний 
фактаж, зміст подій різниться. 

3. Уточнення питань, що стосуються 
пам’яток культури, зокрема: 

-зменшення кількості архітектурних 
споруд, які треба упізнавати за фото; 

-зображення пам’яток архітектури в 
одному ракурсі, оскільки фото в підручниках 
та в тестах зовнішнього незалежного оціню-
вання мають деякі розбіжності; 

-використання найвідоміших пам’яток 
архітектури з характерними особливостями 
стилю. 

4. Виключення з програми зовнішнього 
незалежного оцінювання менш згадуваних дат. 

5. Зменшення деталізації історичних подій. 
6. Скорочення кількості історичних осіб, 

яких треба упізнавати за портретами. Слід 
відбирати тільки найвідоміші персоналії. 

7. Чіткого формулювання запитань у тесті. 
Абітурієнти допускають помилки саме через 
незрозумілість питань. Окрім того, трап-
ляється, що обидві відповіді є дуже схожими і 
учням важко вибрати правильний варіант. 

 8. Відмови від використання у тестових 
завданнях маловідомих історичних джерел, 
оскільки часу на їхнє опрацювання фактично 
немає. 

9. Покращення графічного зображення 
карт і візуальних джерел. 

10. Обмеження зовнішнього незалежного 
оцінювання з всесвітньої історії темами, що 
вивчаються у 10–11 класах (ХХ – початок 
ХХІ ст.). 

11. Проведення зовнішнього незалежного 
оцінювання в один день. Коли тестування 
триває дві сесії, то запитання у тестах 
різняться, а тести – нерівноцінні за рівнем 
складності, а це ставить учасників у різні 
умови. 

Необхідні також зміни в правилах зов-
нішнього незалежного оцінювання. Зокрема, 
вважаю за доцільне встановити трирічний 
термін дії сертифікатів, посилити контроль за 
врахуванням пільг при вступі до ВНЗ та 
налагодити систему вчасного інформування 
про рейтинги вступників і контроль за їхнім 
оприлюдненням. Повернення до вступних 
іспитів буде кроком назад та призведе до 
нової корупції у вишах. 

 

Михайло Шимків, вчитель історії Буської 
ЗОШ І–ІІІ ст. № 2. До цієї Програми пропо-
ную такі доповнення та зміни: 

Тема 2. Виникнення та розквіт Київської 
Русі 

Факти (доповнити): 
– Держава Антів. Правління Аскольда  
Дати (додати): 
860 р. – похід Аскольда; 
Персоналії (додати): 
Аскольд. 
Поняття та терміни (додати): 
Волхви, полюддя, погости. 
Уміння (доповнити): 
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Характеризувати внутрішню і зовнішню 
політику Аскольда 

Тема 3. Київська Русь за часів 
роздробленості. 

Поняття та терміни (додати): 
Іго, баскак 
Тема 4. Політичний устрій Київської Русі. 
Поняття та терміни (додати): 
Ізгої. 
Тема 5. Українські землі у складі Великого 

Литовського князівства. 
Факти (доповнити): 
Походи кримських татар на українські 

землі. 
Дати (додати): 
1482 р. – перший похід кримських татар на 

Київ. 
Поняття та терміни (додати): 
Ясир. 
Персоналії (додати): 
Ягайло, Вітовт, Свидригайло. 
Тема 6. Українські землі в другій половині 

16 ст. 
Персоналії (додати): 
Іпатій Потій. 
Уміння (доповнити): 
Визначати причини та наслідки прийняття 

Берестейської унії. 
Тема 7. Українські землі в першій 

половині 17 ст. 
Персоналії (додати): 
Йов Борецький. 
Тема 9. Українські землі наприкінці 50-х – 

у 80-ті рр. 17 ст. 
Дати (додати): 
1659 р. – Конотопська битва. 
Тема 10. Українські землі в другій 

половині 16 ст. 
Факти (доповнити): 
Прийняття Конституції Пилипа Орлика. 
Тема 12. Українські землі у складі 

Російської імперії наприкінці 18 – у першій 
половині 19 ст. 

Дати (вилучити): 
1812 р. – російсько-французька війна 

(Вітчизняна війна).  
Дату необхідно вилучити, бо на території 

України ця війна не велася. 
Тема 18. Українські землі у складі 

Російської імперії на початку 20 ст. 
Персоналії (додати): 
М. Міхновський. 
Поняття та терміни (додати): 
Трест, синдикат, революція.  
Тема 20. Україна в першій світовій війні. 

Дати (додати): 
1915 р. – Горлицький прорив. 
Персоналії (додати): 
М. Галущинський. 
Тема 22. Український державотворчий 

процес (1918 – 1920 р.) 
Дати (додати): 
22 січня 1919 р. – Акт злуки УНР і ЗУНР. 
Уміння: 
У реченні «Визначати причини 

гетьманського перевороту та падіння режиму 
гетьмана П. Скоропадського» слово 
«режиму» замінити на слово «влади». 

Тема 24. Україна в 1929 – 1938 рр. 
Поняття та терміни (додати): 
Культ особи 
Уміння (доповнити): 
Визначати … причини складання 

командно-адміністративної системи. 
Тема 25. Західноукраїнські землі (1921– 

1939 рр.) 
Персоналії (додати): 
 С. Бандера.  
Поняття та терміни (додати): 
Націоналізм. 
Тема 26. Україна під час Другої світової 

війни. 
Персоналії (додати): 
Т. Бульба – Боровець, Я. Стецько, 

Р. Шухевич. 
Уміння (доповнити): 
Розпізнавати на картосхемі поширення дій 

УПА. 
Тема 27. Повоєнна відбудова та розвиток 

України в 1946 – на початку 1950-х рр. 
Уміння (доповнити): 
Характеризувати ….. дії УПА в умовах 

підпільної боротьби, причини та наслідки 
депортації західноукраїнського населення в 
райони Далекого Сходу, Сибіру та 
південносхідні області України. 

Тема 28. Україна в умовах лібералізації 
(1953 – 1964 рр.) 

Персоналії (додати): 
А. Горська, Лесь Танюк. 
Тема 31. Україна в умовах незалежності. 
Факти (доповнити): 
Заснування Збройних Сил України. 
Ухвалення Конституції України 1996 р. 
 

Зоя Баран, доцент кафедри нової та 
новітньої історії зарубіжних країн ЛНУ імені 
Івана Франка. «Програма зовнішнього 
незалежного оцінювання з всесвітньої 
історії», як зазначено у пояснювальній 



               ПЕДАГОГІЧНА ДУМКА, 2013 / № 1 
 

 51

записці, «охоплює весь зміст шкільних 
курсів всесвітньої історії: від найдавніших 
часів до сьогодення». Звичайно, знання 
всього обсягу матеріалу з всесвітньої історії 
випускником середньої загальноосвітньої 
школи може викликати тільки захоплення. 
Однак не варто забувати про мізерну 
кількість годин, що виділяються на уроки 
історії в школі. За таких умов якісно 
підготуватися до ЗНО, зокрема з всесвітньої 
історії, учень самостійно не зможе. 
Прагнення охопити всі теми шкільного курсу 
призвело до хаотичності у викладі історії 
кожної окремої країни, відсутності логічного 
взаємозв’язку між певними історичними 
епохами. Виникає питання, чи така 
підготовка учня буде якісною, чи зможе він 
відтворити схему історичного розвитку 
людства та окремі, часто не пов’язані між 
собою, події з історії країн світу. З погляду 
реалізації євроінтеграційних прагнень 
України і формування в українців 
усвідомлення приналежності до європейської 
цивілізації, на екзамен зі всесвітньої історії 
можна було би винести вузлові питання 
історичного розвитку європейського регіону 
та найближчих сусідів України, з якими тісно 
пов’язане її минуле. Таке регіональне 
обмеження дало б можливість учневі 
скоординувати свої знання з історією рідного 
краю та отримати більш цілісну картину 
європейського розвитку. Щодо змістового 
наповнення епохи Нового часу (теми 14–26), 
варто наголосити, що воно також досить 
схематичне. Низка винесених дат та подій 
викликають запитання: проблема «Євро-

пейських революцій 1848–1849 рр.» (тема 23) 
чомусь розташована між грома-дянською 
війною в США та реформами Мейдзі в 
Японії; термін «Контрреформація» в сучасній 
історичній науці практично не вживається – 
більш адекватне поняття – «Католицька 
реформа»; в історії Голландії важливішою є 
дата утворення 1581 р. Республіки 
Об’єднаних провінцій, але в програмі 
виокремлено лише початок «іконоборчого 
повстання» 1566 р. (хоча в темі 20, 
присвяченій США, винесена і дата початку 
війни за незалежність і рік проголошення 
незалежності США); чомусь не суттєвою для 
укладачів програми виявилася дата 
перетворення Росії в імперію – 1721 р. у 
порівнянні з роками селянської війни під 
проводом Омеляна Пугачова (тема 20); не 
зовсім логічними виглядають винесені дати з 
історії Французької революції (тема 23): 
відсутні хронологічні межі революції та рік 
проголошення республіки; твердження 
«1804 р. – Наполеон став імператором Фран-
ції» взагалі містить помилку історичного 
змісту (Наполеон був проголошений «імпе-
ратором французів», що суттєво, оскільки 
Франція номінально залишалася республі-
кою). Загалом чимало питань викликає і 
підбір історичних персоналій. 

 І наостанок. Програми ЗНО потрібні, бо 
саме вони повинні зорієнтувати абітурієнта 
на більш детальне опрацювання необхідного 
для зовнішнього оцінювання матеріалу. 
Однак, на наш погляд, ці документи повинні 
мати авторів. Інакше до кого апелювати, кому 
пропонувати вносити виправлення та зміни? 

 
 
Підсумкові документи конференції 
 
Шановні освітяни та співгромадяни! 
 
Нам випало жити в інформаційному суспільстві, в якому знання перетворилися на основний 

суспільний капітал. Сьогодні наука й освіта стали стратегічним ресурсом країни, що забезпечує 
її суверенітет і національну безпеку. Впроваджене у практику життя України Зовнішнє 
незалежне оцінювання (ЗНО) – це вагома соціальна інновація, яка зміцнює конкурентоздатність 
держави у глобалізованому світі й водночас створює можливості для соціального авансу 
здібних і працелюбних дітей. 

Соціологічні дослідження однозначно засвідчують, що перехід до ЗНО підтримує більшість 
громадян України. Із впровадженням ЗНО на студентських лавах престижних університетів, 
раніше малодоступних для вихідців із віддалених від великих міст населених пунктів, значно 
зросла кількість студентів, які своїм вступом завдячують винятково власним здібностям і 
знанням. ЗНО посилило в учнівському та студентському середовищах довіру до державних 
структур, настрої соціального оптимізму та творчої змагальності. Усі п’ять років, коли 
проводили ЗНО, воно відбувалося в умовах, ідентичних для всіх учасників, при дотриманні 
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строгої конфіденційності. Жодного разу з Українського центру оцінювання якості освіти не 
було витоку інформації, а незалежні громадські спостерігачі не визнавали, що оцінювання з 
якогось конкретного предмета не відбулося. 

Ми, науково-педагогічні та педагогічні працівники Львівщини – учасники обласної науково-
практичної конференції «Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України та 
всесвітньої історії: змістове наповнення», виступаємо категорично проти позбавлення українців 
інструменту, який забезпечує рівний доступ до вищої освіти, вважаємо неприпустимими 
намагання деяких політичних сил вихолостити ідею незалежного оцінювання. ЗНО – це крок до 
утвердження справедливості у нашій державі! Воно повинно розвиватися, ставши у недалекій 
перспективі не тільки способом відбору до вищих навчальних закладів, а й джерелом 
об’єктивних даних про ефективність вітчизняної загальної середньої освіти та знаряддям 
загальнонаціонального моніторингу її якості.  

Наполягаємо, аби влада законодавчо та організаційно підтримала розвиток системи ЗНО, 
забезпечила її повноцінне фінансування. Вимагаємо від політиків і чиновників відмовитися від 
спроб політизувати зміст окремих навчальних предметів, винесених на ЗНО, передусім історії 
України. Вважаємо, що від Зовнішнього незалежного оцінювання на найближче майбутнє 
залежатиме інтелектуальний рівень українського суспільства загалом, а також повернення у 
молодих людей почуття справедливості та зростання престижу вчительської праці.  

  
Львів, 6 лютого 2013 р. 

 
 
РЕЗОЛЮЦІЯ 
Обласної науково-практичної конференції 

 
«Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України  

та всесвітньої історії: змістове наповнення» 
 
Учасники Обласної науково-практичної конференції «Програми зовнішнього незалежного 

оцінювання з історії України та всесвітньої історії: змістове наповнення», яка відбулася 
6 лютого 2013 р. у Львові, заслухавши та обговоривши доповіді науковців-істориків 
Львівського національного університету імені Івана Франка, фахівців з питань тестування та 
зовнішнього оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних 
закладів, учителів історії, висловлюють занепокоєність станом змістового наповнення програм 
ЗНО–2013 з історії України та всесвітньої історії та порушеннями процедур ухвалення цих 
програм, що були виявлені у ході обговорення некоректних змін та доповнень, внесених у 
Програму ЗНО–2013 з історії України. 

 
Учасники конференції констатують: 
1. Зовнішнє незалежне оцінювання – найбільший здобуток українського суспільства в 

освітній політиці на шляху утвердження визначальних демократичних принципів, а саме 
принципу прозорості і рівного доступу до вищої освіти. ЗНО – обов’язкова умова системного 
реформування національної освіти, ключова засада якої – автономія навчальних закладів. 

2. Змістове наповнення Зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень 
випускників ЗНЗ із соціальних і гуманітарних предметів у значній мірі впливає на 
самоідентифікацію української молоді, а також на вибір педагогами й учнями пріоритетів 
шкільного навчання та виховання. 

3. Останніми роками в Україні дедалі чіткіше проявляється кон’юнктурний підхід до 
змістового наповнення програм Зовнішнього незалежного оцінювання з історії України та 
всесвітньої історії, зокрема, тенденція до вилучення з програм тем і персоналій, які 
відображають етапи та проблеми національного державотворення. Їх заміняє фактаж, 
притаманний імперському або прорадянському баченню історичного процесу.  

4. Досі не подолані такі проблеми ЗНО з історії України та всесвітньої історії, як 
перевантаженість та еклектичність змісту програм, вузькість, особливо у програмі всесвітньої 
історії, перелік вимог до умінь абітурієнта та ін. Підготовку до ЗНО з всесвітньої історії 
ускладнює також оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів на основі володіння ними 
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матеріалом повного шкільного курсу та включення до цієї програми низки тем, що недостатньо 
висвітлені у рекомендованих МОНМіС шкільних підручниках.  

5. Розмита концептуальність, несистемність, інші недоліки програм ЗНО з історії України та 
всесвітньої історії загрожують зниженням якості тестів і, як наслідок, падінням довіри до 
результатів незалежного оцінювання, а невчасне й неадекватне реагування на ці загрози – 
узалежненням результатів оцінювання від сторонніх чинників. 

 
У зв’язку із зазначеним конференція вважає за необхідне: 
1. Ствердити необхідність розвитку Зовнішнього незалежного оцінювання й захисту 

наукового національного змісту програм ЗНО із суспільствознавчих та гуманітарних предметів, 
передусім з історії України і всесвітньої історії.  

2. Звернути увагу Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів 
України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Національної академії 
педагогічних наук України і Українського центру оцінювання якості освіти на нагальну 
потребу виробити і вжити ефективні правові та організаційні заходи щодо фактичного 
забезпечення наукового національного змісту програм ЗНО із суспільствознавчих і 
гуманітарних предметів, відкритості процедур ухвалення програм ЗНО та особистої 
відповідальності розробників за якість цих програм. 

3. Пропонувати підготувати та затвердити Положення про програми ЗНО, у якому 
врахувати, що:  

 – розроблення та ухвалення програм ЗНО має здійснюватися спеціально створеними 
незалежними комісіями, до яких мають входити представники Академії педагогічних наук, 
рекомендовані провідними вишами та органами управління освітою науковці та педагоги-
предметники; 

– потрібно виносити проект програми на експертизу не пізніше, ніж за рік до проведення 
ЗНО; 

– процедура створення, експертизи та ухвалення програм ЗНО має унеможливлювати 
маніпуляції зі змістом цих програм; 

– за розробниками програм має зберігатися авторське право і, як наслідок, особиста 
відповідальність за якість. 

4. Підкреслити необхідність подальшого розвитку системи зовнішнього незалежного 
оцінювання, зокрема, запровадження оцінювання навчальних досягнень випускників 
початкової і основної школи як основного компонента їх державної атестації та використання 
результатів ЗНО як механізму моніторингу виконання Державного освітнього стандарту.  

5. Запропонувати Міністерству освіти і науки, молоді та спорту України змінити підходи до 
формування змісту зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень абітурієнтів із 
всесвітньої історії, а саме: включати до програми лише принципово важливі для розуміння 
світового історичного процесу теми, пов’язані з історією взаємин України, її населення із 
сусідніми народами й державами; передбачити в програмі способи оцінювання всіх важливих 
предметних умінь; доповнити програму переліком обов’язкових для візуального розрізнення 
історичних персоналій та пам’яток культури.  

6. Рекомендувати розробникам програм ЗНО з історії України та всесвітньої історії подбати 
про повне співпадіння очікуваних навчальних досягнень абітурієнтів із запланованими у 
шкільних програмах з цих предметів результатами вивчення відповідних тем.  

7. Пропонувати Українському центрові оцінювання якості освіти: 
– не включати до тестових завдань з історії України та всесвітньої історії помилкові 

судження та дати чинних програм ЗНО з історії України та всесвітньої історії, наприклад: 
«середина III тис. до н. е. – розселення племен трипільської культури на території України», 
«1848 р.  – скасування кріпацтва на західноукраїнських землях (селянська реформа)», «1804 р.  
– проголошення Наполеона імператором Франції»; 

– збільшити кількість завдань тесту з історії України до щонайменше шістдесяти, що 
зменшить ціну помилки і дасть змогу отримати точніші результати. 

8. Закликати усіх педагогічних та науково-педагогічних працівників України, журналістів, 
абітурієнтів, батьків, студентів та загалом громадськість до спільної роботи і координації 
зусиль для обстоювання наукового національного змісту програм ЗНО й розвитку Зовнішнього 
незалежного оцінювання навчальних досягнень в освіті України. 

Львів, 6 лютого 2013 р. 
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Фялковська Оксана 

 

Програма психологічного супроводу обдарованих дітей 
 

На сучасному етапі розвитку шкільної освіти 
держава орієнтується на гуманізацію, 
особистісно-орієнтований підхід у навчанні і 
вихованні молодого покоління. Тому, на мою 
думку, дуже важливим є психологічний 
супровід навчально-виховного процесу, під час 
якого виявляються індивідуальні особливості 
особистості. Навчаючи та виховуючи, ми маємо 
справу з особистістю, яка розвивається, тому 
перед шкільним психологом стоїть завдання: 
вивчати, як кожна конкретна дитина сприймає 
та пізнає світ соціальних стосунків, знань, 
інших людей, саму себе, якими вродженими 
задатками вона наділена та як сприяти їхньому 
успішному розвитку. Саме таке вивчення дає 
можливість спроектувати індивідуальний шлях 
найоптимальнішого розвитку дитини.  

Одним із найголовніших завдань практич-
ного психолога є визначення навчальних здіб-
ностей дитини, її спроможності виконувати 
поставлені завдання та вимоги, тобто в кож-
ному конкретному випадку визначити базову 
причину неуспішності і розробити спеціальну 
корекційну програму для її подолання.     

 У Червоноградській гімназії ось уже 12 
років здійснюється психологічний супровід 
гімназистів згідно з «Програмою поетапної 
діагностики розвитку інтелектуальних здіб-
ностей та креативності учнів», яка передбачає 
вивчення динаміки розвитку розумових 
здібностей, креативності та їхнього порівняння 
з динамікою успішності гімназистів протягом 
навчання у першому – сьомому класах гімназії. 

Ця програма затверджена рішенням методичної 
колегії Червоноградської гімназії. 

Метою програми є: 
– виявлення труднощів у розвитку психічних 
процесів і можливостей їхнього вирішення; 
– пошук обдарованих дітей; 
– забезпечення диференціації і різнорівневого 
підходу при навчанні здібних та обдарованих 
дітей; 
– розробка індивідуальних планів та програм 
навчання обдарованих дітей. 

Основними видами робота з гімназистами, 
батьками, вчителями є: психокорекція, консуль-
тування, розвивальна робота, прогностика, 
психопрофілактика та психологічна просвіта. 

Програма охоплює такі пріоритетні 
напрямки роботи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ММЕЕТТООДДИИККАА..  ППРРААККТТИИККАА..  ДДООССВВІІДД  
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Діагностика здійснюється психологом за нижче наведеною схемою (перший клас гімназії 
відповідає 5 класу загальноосвітньої школи) (Див. додаток 1). 
 

Додаток 1 

С
ер
ед
ні
й 

ба
л 

ус
пі
ш
но
ст
і 

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

       

Р
ів
ен
ь 

ро
зу
м
ов
ог
о 

ро
зв
ит
ку

 Прогресивні 
матриці Дж. 
Равена (скор. 

в-т) 

Тест інтелекту 
Дж. Кеттелла  

Прогресив
ні матриці 
Дж. Равена 

(повний 
в-т) 

  

Тест 
«Структура 
інтелекту Р. 
Амтхауера» 

 

В
ер
ба
ль
ни

й 
ін
те
ле
кт

 Узагаль-
нення, 

виключення, 
порівняння 

Тест «Аналіз 
відношень 
понять» 

Тест 
«Аналіз. 
Синтез» 

  
Частина 
тесту 

«ШТРР» 

 

К
ре
ат
ив
ні
ст
ь 

Тест «Дж. 
Гілфорда» 

Тест 
Е.Торренса 

(МТТМ) 

Тест «Дж. 
Гілфорда» 

  
Тест 

«СЕДНОР» 

 

О
со
би
ст
іс
на

 
ді
аг
но
ст
ик
а 

Методика 
«Неіснуюча 
тварина» 

Темпер. за 
методикою 
Г. Айзенка 

Акцент 
характеру 

за 
методикою 
МПДО 

Діагностика 
адаптацій-

них 
проблем 

Визначен-
ня 

професій-
ного 

середови-
ща та 
типу 

професії  

Визначення 
особистісних 

рис за 
методикою 
Дж.Кеттела 

Допомога 
у виборі 
професії 

М
от
ив
ац
ія

 
на
вч
ан
ня

 

Методика 
О. Онуфріє-

ва та 
С. Костро-

міної 

Методика 
«Направле-
ність на 

оцінку або на 
отримання 
знань» 

Методика 
 Т. Елерса 

 

    

 
Набір учнів у гімназію відбувається на 

конкурсній основі. Випробовування прово-
дять з математики та української мови. Крім 
того, учні виконують психологічні тести. 
Практичний психолог є членом приймальної 
комісії.  

Діагностика 1(5)-х класів здійснюється у 
вересні – жовтні, що дає можливість прослід-
кувати також рівень адаптації гімназитів до 
нових умов навчання. Для діагностики вико-
ристовують такі методики: «Прогресивні 
матриці Дж. Равена» (скорочений варіант) 
для визначення рівня розумового розвитку, 
«Узагальнення, виключення, порівняння» для 
визначення рівня вербального інтелекту, тест 
Дж. Гілфорда на креативність, методика 
«Неіснуюча тварина» для визначення особис-
тісних якостей, визначення рівня мотивації до 
навчання за методикою О. Ануфрієва та 
С. Костроміної, а також анкетування з метою 
визначення рівня адаптації.  

Паралельно із цим проводять моніторинг 
фізичного, духовного, соціального та 
психологічного здоров’я гімназистів за 
допомогою якого можна: 
– визначити загальний рівень здоров’я учня; 
– виявити проблеми у розвитку учнів; 
– виявити проблеми у стосунках на рівні 
«батьки-діти»; 
– відслідкувати зміни показників здоров’я.  

У листопаді–грудні проводиться діагнос-
тика 2-х класів за такими методиками: «Тест 
інтелекту (СFIT) Дж. Кеттелла», тест «Аналіз 
відношень понять» для визначення рівня 
вербального інтелекту, тест Е. Торренса на 
креативність (МТТМ), визначення типу 
темпераменту за методикою Г. Айзенка та 
визначення рівня мотивації за методикою 
«Спрямованість на оцінку або на отримання 
знань» (автори Е. Ільїн, Н. Курдюкова). 

Діагностика 3-х класів припадає на січень–
лютий, у цей час паралельно здійснюється 
відбір учнів у допрофільні класи. Пакет ме-
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тодик, який використовується для цієї 
паралелі дає можливість визначити реко-
мендований профіль навчання і охоплює такі 
методики: «Прогресивні матриці Дж. Равена» 
(повний варіант), тест для визначення 
вербального інтелекту «Аналіз. Синтез», тест 
на креативність Дж. Гілфорда, «Тест струк-
тури інтересів і схильностей» (СІС) для 
визначення рівня зацікавленості окремими 
предметами, визначення типу акцентуації 

характеру за методикою МПДО та вивчення 
мотивації досягнення за методикою 
Т. Елерса.  

У 4-х класах у грудні проводиться анке-
тування з метою визначення рівня адаптова-
ності учнів до нових умов начання у допро-
фільних класах, що дає можливість відслід-
кувати проблеми, з якими учні зустрілися і 
врахувати їх у відборі майбутніх допрофіль-
них класів та удосконалювати систему роботи. 

 

Підліткові можна рекомендувати навчання в класах 
Економічного напрямку, якщо:  
– в нього є інтерес до математики, економіки, географії, інформатики; 
– при тестуванні за методикою Равена  – він одержує результати вищі від норми;  
– результати тестування за вербальними тестами не повинні бути низькими. 
Природничо-математичного напрямку, якщо: 
– в нього є інтерес до точних наук (математика, інформатика, фізика, хімія); 
– при тестуванні за методикою Равена  – він одержує результати вищі від норми й високі; 
– результати тестування за вербальними тестами не повинні бути низькими. 
Суспільно-гуманітарного напрямку, якщо: 
– підліток має середньо і яскраво виражені інтереси до гуманітарних дисциплін (української 
мови та літератури, історії, права) він читає книги; 
– при тестуванні за методикою Равена  – він одержує результати не нижчі за середні; 
– результати тестування за вербальними тестами повинні бути вище середнього або високі. 

 

У 5-х класах проводиться профорієнтаційна робота для визначення професійного 
середовища за методикою Голанда та типу професії за методикою Климова протягом року. 

Діагностика учнів 6-х класів здійснюється у березні–квітні з використанням таких методик: 
«Тест структури інтелекту Р. Амтхауера», тест на креативність «СЕДНОР» та методика 
Р. Кеттелла для визначення особистісних рис. 

 

З учнями 7-их класів проводиться профорієнтаційна робота з метою допомоги у виборі 
професії та психологічна підтримка учнів у ході підготовки до ЗНО. Це: 
– формування у гімназистів емоційно-позитивного ставлення до тестування; 
– розвиток навичок саморегуляції у напружених ситуаціях; 
– розвиток вміння організовувати самоосвітню діяльність у період підготовки; 
– сприяння формуванню оптимістичного настрою. 

На кожен клас заводиться папка, в якій в окремому файлі зберігається індивідуальна картка 
з відомостями про учнів, результатами психодіагностичних досліджень, результатами вступних 
іспитів у гімназію та схема динаміки розвитку пізнавальної та особистісної сфер учня. 
Індивідуальна картка має такий вигляд: (див. додаток 2, 3) 

 

Додаток 2 
ІНДИВІДУАЛЬНА КАРТКА 

Гімназист           
Рік народження __________________________ Клас    
Адреса           
Батьки           
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Динаміка успішності: 
 Початкова 

школа 
Гімназія 

1 клас 2 клас 3 клас 4 клас 5 клас 6 клас 7 клас 
Середній бал  
успішності 

        

Динаміка розвитку вербального інтелекту 

Рівень 

 
 

Узагаль-
нення, 

виключен-
ня, 

порівняння 

Тест 
«Аналіз 

відношень 
понять» 

Тест 
«Аналіз. 
Синтез» 

  
Частина тесту 

«ШТРР» 

 

        

Динаміка розвитку креативності 

Рівень 

 
 

Тест «Дж. 
Гілфорда» 

Тест 
Е.Торренса 

(МТТМ) 

Тест «Дж. 
Гілфорда» 

  
Тест 

«СЕДНОР» 

 

        
Динаміка розвитку розумових здібностей 

IQ 

 
Прогресив-
ні матриці 
Дж. Равена 
(скор. в-т) 

Тест 
інтелекту 

Дж. 
Кеттелла  

Прогресив-
ні матриці 
Дж. Равена 

(повний 
в-т) 

  
Тест «Структура 

інтелекту       
Р. Амтхауера» 

 

        

 
1 клас – Особистісна діагностика за методикою «Неіснуюча тварина»:    
Мотивація навчання            
2 клас – Тип темпераменту за методикою Г. Айзенка:       
Мотивація навчання            
3 клас – Тип акцентуації характеру:          
Рекомендований профіль навчання –          
Вибраний профіль навчання –           
Мотивація досягнення за методикою Т. Елерса.__________________________ 
5  клас – Тип професійного середовища:         
Тип професії___________           
6  клас – Визначення особистісних рис за методикою Дж. Кеттелла    

 
Додаток 3     

     ___________ успішність 
      ---------------- розумові здібності 
      __. __. __.__. креативність 
      ========= вербальний інтелект 

Рівні 
 
 

      

Високий 
       

Середньо-
високий 

       

Середній 
       

Низький 
       

Початкова 
школа 

1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 

Ставлення до навчання і особливості поведінки:        
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Всі дані в індивідуальну картку вносить практичний психолог, а куратори вносять дані про 
дитину, ставлення до навчання та особливості поведінки. Батьки у будь-який час можуть 
ознайомитися з даними психодіагностичної роботи, проведеної з їхньою дитиною, про-
слідкувати динаміку розвитку та отримати рекомендації. Результати такої роботи дають багато 
інформації  для психолога при проведенні індивідуальної роботи як з учнем, так і з його 
батьками.  

Кожного року в кінці дослідження робиться порівняльний аналіз із минулорічними даними 
та середнім балом успішності, що дає можливість прослідкувати використання учнем його 
природних задатків при освоєнні шкільних наук, визначити причини неуспішності, спланувати 
у разі потреби корекційну роботу. 

Результати проведеної психодіагностичної 
роботи виносяться і обговорюються на мето-
дичній колегії, де кураторам та вчителям- 
предметникам даються рекомендації щодо 
індивідуального підходу у навчанні гімна-
зистів. Також результати проведеної роботи 
виносяться на батьківські збори та індиві-
дуально роздаються батькам рекомендації 
щодо виховання їхніх дітей. Зразок додається 
(додаток 4).  

 
 
 

 
Додаток 4 

Зразок роздаткового матеріалу для батьків 
Результати психодіагностики учня 2(6) кл гімназії 

П.І. Петренко А. І. 
 Рівень Порівняльна характеристика з 

першим класом 
Рівень розумового розвитку 111 IQ  

 
Вербальний інтелект вис. р  

 
Креативність вище сер. р.  

 

Тип темпераменту – холеричний  Екстраверсія – сер. р.  Нейротизм – вис. р 
 
Холерики – неспокійні, нестримані, дра-

тівливі. Характеризуються легкою збудли-
вістю почуттів, силою й стійкістю їх у часі. 
Поведінка їхня енергійна й різка. Дуже тяж-
ко пристосовуються до всіляких обмежень, 
вимог батьків. На зауваження реагують 
досить бурхливо. 
У роботі з холеричними дітьми слід 

покладатися на позитивний авторитет 
дорослого, цілеспрямованість педагогічних 
впливів. Будуючи взаємини з цими дітьми, 
доводиться застосовувати спеціальну так-
тику, яка б враховувала притаманну їм 
запальність, різкість, нестримність. Потріб-
но виявляти зацікавлене розуміння душевного 
стану дитини. Тактовно й опосередковано 
запобігати «зривам»; враховувати мотиви 
вчинків. Залучати до активної діяльності, 
пов’язаної з виявом ініціативи. Потрібно 
уникати різких емоційних реакцій, спрямо-

ваних безпосередньо на дитину. Краще 
впливати на холерика опосередковано, через 
колектив. Варто пам’ятати, що зайнятість 
корисною справою може спрямувати холе-
рика на розвиток позитивних якостей 
особистості, відверне негативні впливи. 
Холеричні діти потребують тактовної 
допомоги та співчуття при ускладненнях. 
Їхня невтомність, енергійність, схиль-

ність до ризику, впертість, пустотливість, 
задиркуватість, нетерплячість і висока 
конфліктність стають причиною бійок із 
однолітками, травм тощо. 
Холерика важко виховати добрим, спів-

чутливим, турботливим, оскільки цей тип 
темпераменту дуже схильний до агресії. 
Холерика потрібно вчити ввічливості, уміння 
стримувати емоції, застосовувати не тільки 
пояснення, а й «програвати» з ним можливі 
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ситуації (система адаптованих для дітей 
ділових ігор). 
Використовуючи цікаві для дитини види 

діяльності, поступово формувати посидю-
чість, наполегливість, сумлінність, ретель-
ність і точність у використанні завдань. 
Організувати життя дитини так, щоб вона, 
наскільки це можливо, не перезбуджувалася. 
Практикувати ігри та інші цікаві для неї 
заняття, які сприяли б закріпленню в її 
нервовій системі процесів гальмування. 
Батьки, вихователі, вчителі мають із 

розумінням ставитися до «зривів» у поведінці 
холериків, не принижувати їхньої гідності, 
формувати в них адекватну самооцінку. 
Клопітка виховна робота з холериками в 
дошкільному віці дасть їм змогу легше 
адаптуватися до умов подальшого життя. 
При вступі до шкільного закладу чи до 1-го 
класу саме холерики потребують спеціальної 
психологічної підготовки щодо доцільності 
виконання вимог і правил спілкування з 
дітьми та дорослими. 
Не варто застосовувати фізичні пока-

рання, крик. Це остаточно розхитує нервову 
систему дитини, в якої процеси збудження 
домінують над процесами гальмування. 
Відтак, досягається ефект, протилежний 
бажаному. Потрібно не сварити, не карати, 
а пояснити, чому не можна й вимагати 
повторного сумлінного виконання; обгово-
ривши, як наступного разу слід учинити в 
аналогічній ситуації. 

 
 

Значення програми поетапної 
діагностики 

1. Можливість прослідковувати динаміку 
розвитку пізнавальної сфери учнів про-
тягом усього навчання в гімназії. 

2. Створення і накопичення банку даних 
обдарованих дітей. 

3. Залучення обдарованих дітей до участі в 
олімпіадах та інших міських та обласних 
інтелектуальних конкурсах. 

4. На ранніх стадіях виявляти причини спаду 
прослідковуваних показників та усувати їх. 

5. Розробляти індивідуальні рекомендації для 
вчителів щодо індивідуального підходу до 
навчання дітей. 

6. Виявляти в учнів кризові періоди у нав-
чанні та працювати над їхньою корекцією. 

7. Розробляти рекомендації для батьків щодо 
виховання дітей, спираючись на 
діагностичні дані. 

8. Планувати подальшу роботу з обдаровани-
ми дітьми. 

9. Розробка нових технологій, форм, методів, 
прийомів навчання. 

10.  Внесення змін у тематичні і поурочні 
плани. 

11.  Розробляти методи індивідуального під-
ходу до учнів. 
Виявивши за цією схемою обдарованих 

дітей, на них додатково заводиться «Інди-
відуальна картка обдарованої дитини, де 
прослідковується рівень залучення та резуль-
тати участі в олімпіадах 1, 2, 3 турів з різних 
предметів, подальше навчання учня, вибра-
ний ним навчальний заклад та майбутня 
спеціальність ( додаток 5). 
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Зінкевич Мирослав 
 

Краєзнавчий підхід у вивченні географії в школі 
 

(Цією публікацією починаємо знайомство з активними членами творчої майстерні учителів географії 
та їхнім доробком.) 

 
Петринка Людмила Василівна – 

«Вчитель-методист», вчитель географії 
Львівської середньої загальноосвітньої школи 
№ 44 ім. Т. Г. Шевченка.  

Людмила Василівна – переможець місь-
кого та лауреат обласного етапу Всеукраїнсь-
кого конкурсу «Учитель року – 2010», 
переможець VI Всеукраїнського огляду-
конкурсу «Панорама творчих уроків», 
відзначена грамотами і подяками районного 
та обласного відділів освіти.  

За роки роботи в школі вчитель пере-
коналася, що для виховання сучасного грома-
дянина треба дати учневі не лише знання, а й 
прищепити бажання навчатися. Важливою 
рисою сучасного уроку є активна діяльність 
учнів, зумовлена пізнавальним інтересом. 
Тема, над якою працює зараз Людмила 
Василівна – «Формування і розвиток пізна-
вального інтересу учнів на уроках географії». 
Вчитель розглядає «інтерес» до вивчення 
географії як активну спрямованість школяра 
на пізнання географічних об’єктів, явищ 
природи, виявлення причинно-наслідкових 
зв’язків і закономірностей. Для формування 
пізнавального інтересу та активізації пізна-
вальної діяльності Людмила Василівна на 
своїх уроках застосовує різні форми та 
методи навчання, які розвивають пошукові 
здібності, активність, стимулюють творчість 
школярів, створюють емоційне піднесення. 
Практикує нестандартні уроки (урок-диску-
сія, урок-вікторина, урок-прес-конференція, 
урок-суд, інтегровані уроки тощо), розробки 
яких неодноразово публікувались у журналі 
«Географія та основи економіки в школі». 
Вважає за необхідне на уроках під час 
вивчення географічної номенклатури вико-
ристовувати топонімічний матеріал. Це 
активізує інтерес учнів до навчання, сприяє 
глибшому засвоєнню фактичного матеріалу й 
кращому розумінню учнями предмета 
географії, підвищує їхню загальну культуру, 
розвиває допитливість. Людмила Василівна 
підготувала посібник «Усі географічні наз-
ви», який був надрукований у видавництві 
«Торсінг плюс» у 2007 р.  

Людмила Василівна вважає, що вчитель 
повинен постійно самовдосконалюватися і 
тому дбає про своє педагогічне зростання. 

Завжди бере активну участь у «Вернісажі 
педагогічної творчості», який проводить 
районний відділ освіти. Була нагороджена 
подякою відділу освіти Шевченківської 
райадміністрації м. Львова за кращу творчу 
роботу «Вернісажу педагогічної творчості – 
2007». Вже декілька років Людмила Васи-
лівна є членом творчої групи вчителів 
географії при НМЦО м. Львова та обласної 
творчої майстерні вчителів географії. 

Головними умовами формування пізна-
вального інтересу учнів, на думку вчителя, є 
взаємозв’язок урочної та позаурочної роботи. 
І на уроці, і в позаурочний час учневі має 
надаватися можливість реалізувати весь свій 
творчий потенціал. Людмила Василівна 
підготувала і провела багато різноманітних 
позаурочних заходів, сценарії декількох з них 
були опубліковані у фахових виданнях. Вже 
не один рік вчителька є керівником ту-
ристсько-краєзнавчої групи «Пошук» у своїй 
школі. Учасники групи постійно беруть 
участь у конкурсах «Краса і біль України», 
«Історія міст і сіл Львівщини», «Моя 
Батьківщина – Україна». Їхні роботи, створені 
під керівництвом Людмили Василівни, є пе-
реможцями і призерами районних та облас-
них етапів цих конкурсів, про що свідчать 
численні грамоти. Оскільки СЗШ № 44 
м. Львова носить ім’я Тараса Григоровича 
Шевченка, учні школи під керівництвом 
вчителя здійснюють краєзнавчо-пошуковий 
проект «Кобзареві складаємо уклін». 

На сьогодні у доробку Людмили Василів-
ни п’ять посібників («Топонімічний словник. 
Географія в назвах»: Львів, 2006; «Усі геогра-
фічні назви (за шкільною програмою)»: 
Харків, 2007; «Країнознавство. Дидактичні 
матеріали»: Харків, 2008; «Краєзнавчі нариси 
Львівщини» (у співавторстві з М. В. Зінкеви-
чем): Львів, 2009; «Географія туризму»: 
Харків, 2011), численні публікації розробок 
уроків та позаурочних заходів у журналі 
«Географія та основи економіки в школі», 
газеті «Краєзнавство. Географія. Туризм», а 
також авторська програма курсу за вибором 
«Географія туризму».  

Багато учнів школи вважають урок 
географії одним з найцікавіших. Можливо, 
тому, що вчителька вбачає основне завдання 
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уроку в тому, щоб він був зрозумілим, 
цікавим, вмотивованим. Учні люблять і 
поважають вчительку, захоплюються геогра-
фією. Ось декілька прикладів, як учні 
відгукуються про вчительку і чого їй 
бажають: «Ви – повна чаша життя, яке кипить 
і вирує, і кожна його крапля, падаючи на нас, 
напуває знаннями, наполегливістю і розумом, 
збагачує любов’ю до цікавої і захопливої 
науки географії. Хай Ваші уроки ніколи не 
втрачають цікавості та гумору» (Тетяна 
Стеца); «Вчителько прекрасна, ніжна, добра й 
класна. Ви – одна з моїх найулюбленіших 
вчителів, бо дуже любите свій предмет і 
віддаєте йому всі свої сили. Також Ви добре 
ставитесь до учнів і хочете, щоб кожна 
дитина, яку Ви навчаєте, хоча б щось взяла з 
цього уроку» (Чикота Софія); «В мене 
улюблений урок, якого я чекаю з нетерпін-
ням, це – географія. Людмила Василівна – 
добра, впевнена, з почуттям гумору, і, на мою 
думку, це найкраща вчителька в нашій 
школі» (Нижник Зоряна). Тому не дивно, що 
чимало випускників школи навчаються на 

географічному та геологічному факультетах 
Львівського національного університету імені 
Івана Франка. Як приємно бачити результат 
своєї праці в учнях, яких учителька заціка-
вила своїм предметом. Є серед її учнів і 
переможці олімпіад. 

Творчі здібності учнів виявляються і 
формуються лише у процесі активної діяль-
ності. Творчий підхід підвищує якість 
навчання, формує нові вміння і навички, 
збуджує уяву, викликає емоційне піднесення. 
В. Сухомлинський писав: «Для того, щоб 
дитина встигала, треба, щоб вона не 
відставала, добре навчалася. Але в цьому 
удаваному парадоксі і прихована вся склад-
ність педагогічної справи. Інтерес до навчан-
ня є тільки там, де є натхнення, що 
народжується від успіху». Для всіх людей 
природним є прагнення до постійного 
розвитку своїх здібностей, і вчитель на своїх 
уроках повинен спонукати школярів до цього, 
зокрема через формування і розвиток 
пізнавального інтересу, над чим і працює 
Людмила Василівна Петринка. 

 
 

Петринка Людмила 
  

Програма факультативного курсу 
«ГЕОГРАФІЯ ТУРИЗМУ»  

Схвалено для використання в ЗНЗ Комісією з географії Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства 
освіти і науки (протокол № 8, 09 листопада 2011 року) 

 
Пояснювальна записка 

Програма факультативного курсу «Геогра-
фія туризму» розроблена для вчителів 
географії та учнів старших класів профільної 
школи. Курс за вибором «Географія туризму» 
може бути використаний у 10–11 класах 
природничо-математичного профілю. Цей 
курс створений з метою повнішого ознайом-
лення учнів з туристичними ресурсами різних 
регіонів світу та України, туристично-рек-
реаційними центрами різних країн, тенден-
ціями та перспективами розвитку міжнарод-
ного та національного туризму.  

Програма включає «Вступ» і чотири 
розділи: «Історія та передумови розвитку 
туризму», «Туристична діяльність», «Турис-
тичні райони та центри світу», «Туристичні 
ресурси України та своєї області». Програма 
передбачає проведення трьох практичних 
робіт. Метою практичних робіт є: розвивати 
вміння використовувати набуті знання на 
практиці; працювати з довідковими матеріа-
лами; оформлювати результати роботи у 
вигляді презентації, рекламного проспекту, 

туристичного маршруту тощо. Учні, пра-
цюючи над виконанням практичних робіт, 
знайомляться в повнішому обсязі з геогра-
фією та історією певної території, традиціями 
та звичаями її жителів, архітектурними (у 
тому числі сакральними) та мистецькими 
пам’ятками, збагачуючи цим свої знання та 
розвиваючи світогляд. 

Основні завдання факультативного 
курсу «Географія туризму»: 
– формувати в учнів геопросторове 
мислення; 
– з’ясувати передумови формування тісних 
зв’язків між культурами, релігіями, тра-
диціями різних країн світу; 
– розвивати в учнів усвідомлення того, що 
Україна є невід’ємною складовою світового 
туристичного простору, має багатий і різно-
манітний туристично-рекреаційний потенціал; 
– навчати учнів визначати основні пріори-
тети розвитку національної туристичної 
галузі, бачити місце України в сучасній 
світовій культурі та економіці; 
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– виховувати інтерес та повагу до здобутків 
культури та мистецтва різних народів світу, 
до їхнього історичного минулого та 
сьогодення; 
– поглиблювати вміння працювати з різними 
джерелами географічної інформації, прак-
тично застосовувати набуті знання та навички; 

– виховувати високу екологічну культуру у 
ставленні до природного середовища України 
та інших країн світу; 
– усвідомлювати себе «громадянином плане-
ти Земля», яка є нашою спільною домівкою. 

 

Програма курсу «Географія туризму» (35 год) 
 

Розділ № уроку Поурочне планування Навчальні 
досягнення учнів 

В
ст
уп

 
(3

 г
од

) 

1/1 Вступ - тлумачить поняття «туризм»; 
- пояснює причини створення ВТО та 
характеризує основні напрями її 
діяльності 

2/2 Всесвітня туристична організація (ВТО) 
3/3 Основні поняття та визначення туризму як сфери 

діяльності 

І.
 І
ст
ор
ія

 т
а 

п
ер
ед
ум

ов
и

 
р
оз
ви
тк
у 
ту
р
и
зм
у 

(6
 г
од

) 

4/1 Історія розвитку туризму - аналізує етапи розвитку туризму; 
- класифікує туристичні ресурси; 
- дає оцінку туристичним ресурсам світу; 
- тлумачить передумови розвитку 
туризму; 
- характеризує чинники, що впливають 
на розвиток туристичної галузі; 
- знає особливості перших семи чудес світу; 
- характеризує сучасні чудеса світу 

5/2 Чинники, що вливають на розвиток туризму 
6/3 Природні передумови розвитку туризму 
7/4 Туристичні ресурси 
8/5 Перші туристичні об’єкти: сім чудес світу 
9/6 Сучасні чудеса світу 

ІІ
. Т

ур
и
ст
и
ч
н
а 

ді
ял
ьн
іс
ть

  
( 

5 
го
д)

 

10/1 Організаційні форми та види туризму - пояснює структуру та види сучасного 
туризму; 
- класифікує види туристичних закладів; 
- аналізує туризм як сферу прояву 
економічних відносин; 
- характеризує тенденції та перспективи 
розвитку міжнародного туризму 

11/2 Туристична індустрія 
12/3 Класифікація туристичних закладів  
13/4 Економіка та туризм. Туристичний ринок як сфера 

прояву економічних відносин 
14/5 Перспективи розвитку міжнародного туризму 

ІІ
І.

 Т
ур
и
ст
и
ч
н
і 

р
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и

 т
а 

ц
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тр
и
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ту

 
 (

12
 г
од
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15/1 Туристичні регіони світу. Практична робота № 1 
«Аналіз географії основних туристичних потоків» 

- знає типологію туристичних районів; 
- характеризує туристсько-рекреаційні 
райони певних регіонів світу; 
- пояснює передумови їхнього 
формування; 
- порівнює рівень розвитку туризму в 
європейських країнах; 
- виділяє особливості розвитку туризму в 
різних американських країнах 
 

16/2 Туристично-рекреаційні райони та центри Західної 
Європи 

17/3 Туристично-рекреаційні райони та центри Східної 
(Центральної) та Південно-Східної Європи 

18/4 Туристично-рекреаційні райони та центри країн СНД 

 

19/5 Туристично-рекреаційні райони та центри Південно-
Західної Азії 

20/6 Туристично-рекреаційні райони та центри Південної та 
Південно-Східної Азії  

21/7 Туристично-рекреаційні райони та центри Східної Азії 
22/8 Туристично-рекреаційні райони та центри Африки 
23/9 Туристично-рекреаційні райони та центри Північної 

Америки 
24/10 Туристично-рекреаційні райони та центри Латинської 

Америки 
25/11 Туристично-рекреаційні райони і центри Австралії та 

Океанії 
26/12 Практична робота № 2 «Створення рекламного 

туристичного проспекту» 

IV
. Т

ур
и
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и
ч
н
і 

р
ес
ур
си
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к
р
аї
н
и
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а 
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ї 
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л
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(9

 г
од
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27/1 Нормативно-правове забезпечення туризму в Україні - аналізує умови та чинники розвитку 
туризму в Україні; 
- характеризує туристичні ресурси 
України; 
- визначає проблеми розвитку туризму у 
нашій країні; 
- обґрунтовує можливості розвитку 
туризму у своїй місцевості; 
- вміє скласти туристичний маршрут; 
- має краєзнавчі знання 

28/2 Туристично-рекреаційні ресурси України та своєї 
області 

29/3 Замковий туризм в Україні 
30/4 Туристичне районування України та характеристика 

основних туристичних регіонів 
31/5 Туристичні ресурси Карпатського регіону 
32/6 Сім чудес України 
33/7 Сім природних чудес України 
34/8 Перспективи розвитку туризму в Україні 
35/9 Туристичні ресурси свого краю. Практична робота № 3 

«Складання туристичного маршруту в межах своєї 
області» 
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Кришталович Марта 

 

ЗАХОДЖУ ПОДУМКИ ДО ВАС 
 
(Марта Кришталович (Содомора) народилася 14 травня 1929 р. у с. 
Кудирявці на Львівщині в родині священика Олександра Содомори. 
Студіювала французьку філологію у Львівському університеті (1947 
– 1952). Вчителювала у коломийській школі №5 (1953 – 1986). 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
ЛЬВІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 
ЛЕКЦІЇ ФРАНЦУЗЬКОЇ МОВИ 

 
Другий післявоєнний рік. Перші лекції французької мови у Львівському університеті             

ім. І. Франка.  
П’ять дівчат, один хлопець – невелика група “французів”, яку вела Ірина Ісидорівна Обуховська. 

Володі К. чомусь ніяк не давалась фонетика, особливо звуки [u], [ə]. Ірина Ісидорівна, що викладала 
основний курс французької мови, докладаючи всіх можливих зусиль, намагалася видобути з 
нашого одногрупника бодай якусь чистоту звуку, змушуючи його безконечно повторювати склади 
чи слова з цими звуками – все намарно: сюр, льо, дю – і годі! Після таких зусиль на перервах (а 
частенько і під час лекцій) запалювала цигарку, часто просила принести води, щоб запити таблетку. 
Якось Володя не з’являвся декілька занять. Ірина Ісидорівна, здалось нам, полегшено зітхнула. Та під 

час однієї з лекцій прочиняються двері: “Можна мне сесть?.. Я был на английском, думал, легче будет, 
но там еще хуже…” Розгублена Ірина Ісидорівна, звичайно, дозволяє сісти. Якось дивно зволожились, 
ніби заслезились її гарні, великі темні очі, а на обличчі з’явилась щира усмішка. Як доречні тут слова 
Лесі Українки: “Ні, я буду крізь сльози сміятись”. 

ННААШШІІ  ППУУББЛЛІІККААЦЦІІЇЇ  
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Разом із дзвінком, а частіше хвилину-дві після нього, вбігає в авдиторію Остап Августинович 
Домбровський. Віддихавшись, зі щасливою усмішкою, ясним, доброзичливим поглядом 
оглянувши студентів, розпочинає лекцію з фонетики. Дивовижна манера постійно 
жестикулювати руками, імітуючи ними звуки, додає спокою, доброзичливості, внутрішньої 
радості і створює неповторну авру. Звуки у жестах – так я окреслила б лекції фонетики 
французької мови Остапа Августиновича Домбровського. 
 
ЗА 5 ХВИЛИН ДО ЛЕКЦІЙ 

 
Зорова пам’ять чітко зберегла постаті моїх викладачів. Бачу їх, якими були, і то, найчастіше, 

не на лекціях, а перед входом в університет – за декілька хвилин до початку занять. 
Розважливо, ніколи не спішить, але й ніколи не запізнюється Ірина Ісидорівна Обуховська. 

Привітною усмішкою і легким кивком голови відповідає на наші вітання. Бачачи її, мимоволі 
повторюємо найважчі для засвоєння французькі дієслова III групи.  
Легким кроком, випереджуючи усіх, проходить професор Олексій Васильович Чичерін. Високий, 

темноволосий, із великим портфелем у руці, завжди у глибокій задумі; майже не реагує на наші 
вітання. Вільних місць на його лекціях зарубіжної літератури практично не буває, адже залюбки 
приходять на них студенти й з інших факультетів. 
Повагом, завжди зайняті собою, жваво розмовляючи (часто французькою), розміреним 

кроком ідуть Ольга Вікторівна Тимофєєва (завідувач кафедри французької мови) і професор 
Михайло Рудницький. 
Поважно, але енергійно, ступає викладач латини Йосип Устимович Кобів, який має звичку 

починати свої лекції словами: “Товаришко Содомор-р-р-ра, нагадайте винятки із II деклінації”. 
Досі чую дивний тембр його голосу, в якому, певно, щось було від дзвінкої латини (любив 
проспівувати те “р” у моєму прізвищі). 
Заглиблений у свої мовознавчі дефініції, прямує до входу викладач курсу “Загальне 

мовознавство” Євген Володимирович Кротевич. На кожній лекції особливий акцент на 
“сталінському вченні про мову – основі основ усіх наук”. 
Найвиразніше збереглась у пам’яті (знову ж до нього повертаюся) постать Остапа 

Августиновича Домбровського, який за лічені хвилини до дзвінка з усіх сил намагається 
приспішити ходу, та ба: двоє маленьких синів, що супроводжують його, тримаючись не за 
руки, а за рукави розстібнутого батькового плаща, – тягнуться за ним. Остап Августинович 
“біжить”, подаючись вперед (плащ уже ледь-ледь тримається на його плечах), ніби іде проти 
сильного вітру. До авдиторії вбігає захеканий, із дзвінком. 

 
КОМСОМОЛЬСЬКІ ЗБОРИ 

 
Термінове повідомлення: після 4-ої пари усі студенти повинні зібратися в актовому залі на 

комсомольські збори. У заповненому залі на “лаві підсудних” – професор Михайло 
Рудницький. Ми, студенти, повинні його осудити за український буржуазний націоналізм. 
Точніше, підтримати тих, хто буде його звинувачувати (читали заздалегідь підготоване 
“звинувачення”). Моя однокурсниця – секретар комсомольської організації – закликає 
професора Рудницького покаятися. 
Як сьогодні бачу: сидить сивоголовий “підсудний”, охопивши голову руками. Потім опустив 

кисті рук, якось дивно склав їх перед собою, схиляючи голову все нижче й нижче… Врешті 
повільно піднявся і… каявся. 
У чому саме каявся, що говорив – не можу згадати. Не пригадую й конкретно, у чому його 

звинувачували. А от зоровий “кадр” у пам’яті залишився – як тепер бачу усю цю сцену. 
Запам’яталися ще одні комсомольські збори. 
Розповідають нам, студентам, про успішно проведену колективізацію у селах Західної 

України, як здійснилося віковічне прагнення селян стати членами колективного господарства, 
тобто колгоспів.  
Біля мене сидить моя товаришка, репатріянтка з Франції Жіна Костищева, яка вчиться з нами 

заради отримання диплому про вищу освіту. Несподівано схоплюється з місця: 
– Що?! (вимовляла «Со») Сьогодні я приїхала від свого дядька. Не хотів іти в колгосп, то 

йо-го так побили, що лежить в лікарні. І у тому се-лі ще багато побитих, заляканих. То як то 
добровільно?! 
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Не пам’ятаю, як саме була пояснена чи заперечена ця репліка. Але Жіну у стінах університету 
більше ми не побачили. Через довгих 15 років, відбувши покарання у таборах для політичних 
в’язнів, закінчила Львівський університет, уже з прізвищем свого чоловіка Максимовича. 
У тому ж таки залі згадується постать Володимира Сосюри під час зустрічі з молодими 

поетами. Хтось зі студентів попросив прочитати, вже не пригадую якого, вірша… Поет якось 
знітився, опустив голову і тихо сказав: “Я не пам’ятаю...” Тоді із нашого ряду передали 
збірочку віршів. Володимир Сосюра знайшов у ній замовлену поезію, прочитав… Виступали 
студенти, майбутні поети: Дмитро Павличко, Ростислав Братунь. 

 

*** 
Пам’ять переносить мене на декілька десятиліть назад – у дитинство, в якому відбувалися мої 

проходи з дідусем Савином (Дурбаком) вулицями Львова. Традиційно дідусь читає вечірній випуск 
преси (на стендах), а я розглядаю диво: один за одним засвічуються світильники, як тільки ліхтарник 
довгою, ніби чарівною, паличкою ледь торкнеться ліхтаря… І так уздовж вулиці. Повертаємося 
освітленими вулицями, і тут, проходячи вулицею Набєляка (нині І. Котляревського), дідусь із 
таємничим виглядом сповільнює ходу, тривожно стискає мою руку, прикладає палець до губ (що 
означає “тихо”) і ми буквально навшпиньках, затаївши подих, минаємо будинок, на якому майорить 
червоний прапор із серпом і молотом (посольство СРСР). Як тільки хочу щось запитати, дідусь: 

– Тс-с-с! Там сидить большевик.  
Якщо дідусь не пояснює значення невідомого мені слова, а запитувати не можна, долучається 

моя дитяча уява: сидить якесь страховисько, якого не можна тривожити, бо наробить біди. Не 
можна вимовляти навіть його імені, нехай сидить собі мовчки, а ми тихенько пройдемо повз. 
Коли навчалася в університеті, особливо на лекціях історії ВКП(б), часто згадувала дідуся 

Савина, наші проходи біля будинку “страховиська”. Ступаю вулицею Чупринки (колишня 
Потоцького). Не шукаю так добре знайомих мені місць: захоронок сестер василіянок ЧСВВ, 
вулиці, якими ходили з дідусем на проходи (жартома – “на батярку”) – нехай залишаться такими, 
як зберегла їх пам’ять з дитячих літ.  

  

*** 
І знову – університет... 
– Що ти робиш, доню? Чому звільняєшся? – на той час я працювала лаборанткою на кафедрі 

французької філології Львівського університету.  
– Мого чоловіка після закінчення Політехнічного інституту скерували на роботу в Коломию, і 

я їду з ним. 
Довго щось намагався пояснити цей сивочолий чоловік, декан філологічного факультету 

професор Михайло Рудницький. Даремно я не сприймала вагомих аргументів. 
– Якраз у нас є дві заочниці з Коломиї – познайомлю тебе з ними. Вітольда Проців і Марія 

Гоянюк. 
Взявши їхню адресу, я наївно запитала у Вітольди: 
– А хіба у Коломиї є вулиці? 
– У нас не тільки є вулиці, у нас центром міста проходить залізниця.  
Пізніше ми стали добрими друзями, а згадавши про ці “вулиці у Коломиї”, Вітольда часто з 

усмішкою докоряла мені за образу її рідного міста. 
 

КОЛОМИЯ 
 
 
ПЕРШІ ПЕДРАДИ 
 

Що таке шкільні уроки, як їх проводити, – про це якесь поняття, хай і елементарне, давали 
нам в університеті, а от про педради (педагогічна рада), що воно таке, – ніхто й звуком. 
Хвилююсь, яка ж моя роль на цій загадковій для мене першій педраді. 
Неповна середня школа № 5 міста Коломиї. Директор Дмитро Іванович Опришко – чоловік 

середнього віку, низького зросту, дуже жвавий; доброзичливий погляд. Оголошує тему педради 
– про виконання вказівки Міністерства Освіти: “Про активізацію роботи з батьками, залучення 
їх до процесу виховання дітей”. Опісля представляє мене, нового члена педагогічного 
колективу. Називає ім’я, по батькові, прізвище, освіту та навантаження: 5 уроків у тиждень та 
класне керівництво 5-Б класу. Відчула на собі допитливі, доброзичливі і, здавалось, співчутливі 
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погляди (як дізналася пізніше, клас належав до “важких”: керувати ним усі категорично 
відмовлялися). 
Своїх ровесників серед присутніх не зауважила. 
Одному із класних керівників вдалося через профспілкову організацію викликати на педраду 

батька п’яти синів, які навчалися у нашій школі. 
Отже, питання №1: слухаємо про поведінку і успішність учнів Стефанцевих. Запрошують в 

учительську батька дітей – Стефанціва Миколу. Впевнено входить кремезний чорнявий 
мужчина; здавалось, вітається, але якось наче зверхньо (на підприємстві він – передовик). 
Кожний із класних керівників, де навчалися діти запрошеного, доповідають про “подвиги” 

хлопців. Зауважила, що нічого доброго про хлопців ніхто не сказав. 
 Батько слухав-слухав, якось дивно, при кожному “ударі” словом, не похнюплювався, а вище 

піднімав голову, на обличчі – ані тіні розгубленості. Врешті терпець йому увірвався. Рішуче 
піднявся – і: 

– Я привів вам до школи готових дітей. Далі – ваша справа. Я свою роботу робив, роблю і 
буду добре робити. За то мене на заводі уважають. А ви робіть свою роботу. Вам за то гроші 
платять… Будьте здорові! 
Як увійшов, так і вийшов з учительської – енергійним, рішучим кроком передовика. Якусь мить 

запанувала тиша… Мабуть, таки кожний замислився, що хто зробив і … чи добре зробив свою 
роботу… 

 

*** 
Схиляю голову перед пам’яттю тих педагогів, які чи то зичливим поглядом, доброю думкою, 

чи словом на тій пам’ятній для мене першій педраді благословляли на нелегкий труд на 
педагогічній ниві. 
Після педради підійшла до мене високого зросту вчителька: її гарне, іще молоде обличчя 

контрастувало із зовсім білим (сивим), гладко зачесаним волоссям. Вразив мене погляд її 
світлих, наче зі сльозою, очей і дивний рух рукою – мовби хотіла мене погладити по голові, але 
– ледь торкнувшись плеча: 

– Дитинко, спочатку тобі буде дуже важко, а потім… звикнеш. І представилась: 
 – Я – вчителька української мови Степанія Євгенівна Дрогомирецька. 
Почуте невдовзі збулося. 
 

*** 
Прийшла черга і мені виступати на педраді. 
Слухаємо стан успішності та поведінки учнів 5-Б класу. Доповідає класний керівник (тобто я).  
Звітую, що зроблено у класі, яка успішність, дисципліна. Для розмови викликана матір 

учениці Ганни П., у зв’язку з тим, що її дочка постійно прогулює уроки, а якщо й присутня на 
них, то заважає своєю поведінкою працювати, часто вживає нецензурні слова, та й ще на партах 
їх пише… 
Мати вислухала – і до дочки: 
 – То ти, к...во, вже умієш матюкатися? Де ти того навчилася? А ви, – повернулась до мене, – не 

клопочіться, не ходіть за мною і не кличте, а сказала щось не то – в морду! Зробила щось не то – в 
морду! Ви тут занадто всі панькаєтеся з ними… Колись у школах били, то ніхто тата-мами не 
кликав, і файні, вчені люди виходили, а тепер? Перепрошуй молоденьку професорку і гайда у 
клас – язиком повилизуєш все, що понаписувала. Я тобі покажу, як мені встид робити… 
Почуваю себе розгубленою, безпорадною. Вирішую назавтра подати заяву на звільнення з 

роботи у зв’язку з тим… що не можу впоратися… (щоправда, мати учениці дала конкретні 
настанови…). 

 

*** 
На чергову педраду викликали матір-одиначку із сином-шестикласником Миколою Рудим: у 

Миколи багато пропусків, у журналі майже з кожного предмету негативні оцінки, вживає 
нецензурні слова, часто конфліктує з товаришами.  
Вражає контраст побаченого: мати – худенька, низького зросту жіночка, ще й без передніх 

зубів, зігнута, видається не матір’ю Миколи, а бабусею. Дуже бідно зодягнена, на ногах 
потоптане взуття. У сина – взуття фірми Adidas (на той час велика рідкість). Сам міцної статури 
підліток, кругле, рожеве обличчя, самовпевнений.  
Вислухавши усе про свого Миколу, мати крізь сльози: 
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 – Ви знаєте, йому нічого не можна казати, бо сильно впадає в нерви… Ви з ним лагідно…  
А до сина, плачучи: 
 – То я тобі все віддаю, видиш, мені нічого не треба… Щоби був неголодний, щоби мав 

копійчину купити, що забагнеш… Хотів адада – позичила гроші, купила, тепер віддаю 
потрохи… Що ти ще хочеш? (ридаючи). 
Син: 
– Но-но, не слюняй ту, я з тобою вдома поговорю…  
 

ПЕРШІ УРОКИ 
 
П’ятикласники пишуть класну роботу. Проходжу між рядами парт, слідкую за написаним. 
Один із учнів дуже дивно тримає ручку. Сильно вигнута рука, пальці повикручувані. 

Переконана, що хлопчина каліка, але дуже старається щось написати. 
Проходжу вдруге. Нагнулась над хлопчиною, намагаюся у тих карлючках щось розібрати, 

похвалити за старання. А хлопчина, Любчик, мені на вухо: 
– Я – зайчик. 
У підтвердження сказаного показує мені кулачок: позагинані пальці разом із ручкою, – 

дійсно, дуже подібний на заячу лапку… Тут клас іде мені на допомогу: 
– Марто Олександрівно, а ви бийте його по руках, наша математичка так робить! 
 

*** 
В учительській напруження. Передали: у школі – перевірка, на уроках будуть перевіряючі. 
За розкладом, французька мова у 7-Б класі. Ще раз перевіряю конспект, під пахвою наочне 

приладдя, указка, в руках – журнал. 
Почуваю себе дуже невпевнено, бо не знаю учнів ні за прізвищем, ні в обличчя. Щойно 

вдруге іду у цей клас. До того ж, той клас особливий, зібрані “переростки” (за колишніми 
законами, можна було залишати декілька разів на повторний рік). Отож, у сьомому класі були 
майже допризовники. З важким передчуттям переступаю поріг класу. З першого погляду за 
останньою партою зауважую перевіряючого. Щоправда, привітався стоячи, разом з учнями. 
Темп уроку – найвищий. Чітко іду за планом, вкладаюся у виділені на кожний етап уроку 

відрізки часу. В кінці проходжу рядами, перевіряю виконання класної, запис домашнього 
завдання. 
Високий темп і максимальне навантаження передається учням – усі (40 у класі!) дуже 

“підтягнуті”. Проходжу біля останньої парти. Даю зауваження учневі, який сидить біля 
перевіряючого. Для себе зауважую, що перевіряючий нічого не пише. А той повільно 
піднімається (я йому сягаю ледь до плеча): 

– Я забув зошит. 
У цю ж мить подзвонив дзвінок. Ідеально вклалась у час, кожен учень був опитаний, крім 

«перевіряючого». Полегшено зітхнула. 
 

*** 
Під час уроку прочиняються двері: 
– Візьміть мого хлопця, най посидит у вас на уроках. 
– Ви із нашої школи? 
– Та нє, ми переїхали із Яблунева. Пішов до директора, щоби записати хлопця до школи, а 

той подивився документ та й каже: ваш син вчив два роки англійську, а у нас французька. Хіба 
поговорите з учителькою французької мови, що вона скаже. Возьміт, він добрий хлопець, вам 
не завадить. Сидів там два роки на англійскому, то най у вас посидит, то ніц, шо то французке, 
бо то всьо єдно польска… 

 

ВИХОВНІ ГОДИНИ 
 

5-Б клас. Тема уроку: 8 березня – День жінки.  
На уроці – перевіряючий. Після усіх традиційних виступів – пісні, поезії, в кінці уроку даю 

міні-письмову, в якій треба відповісти на одне запитання: що б ти зробив для мами, якби 
володів чарівною паличкою? 
Через короткий проміжок часу перевіряючий особисто збирає роботи, виймає одну із 

відповідей, читає: “Я зробив би так, щоби мама жила, як в Америці” (Юра Ласійчук). 
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– Усвідомлюєте, скільки потрібно працювати у виховному плані? – звертається до мене 
перевіряючий. 

– Звичайно, – погоджуюсь, – що й роблю щоденно… 
 

*** 
Тема уроку: 23 лютого – День Радянської Армії. Традиційні виступи учнів, вітання запрошеним 

батькам. Наприкінці уроку учні пишуть листівки-вітання батькам, дідусям-ветеранам, вчителям. 
– Марто Олександрівно, як прізвище Павла Петровича? 
– Половинка. 
Сидить, не пише. Повторюю чіткіше:  
– По-ло-вин-ка. Чому не пишеш? 
– Та-а-а, ще обідиться. Най буде так, без прізвища. 

 
НА ЧЕРГУВАННІ 

 
Велика перерва. На шкільному подвір’ї людно. Заклопотаний чоловік щось розпитує дітей, 

вочевидь, когось шукає.  
Як чергова підходжу, цікавлюсь, кого саме шукає. 
– Та Міська Семчука. 
– У якому класі? 
– Певні, у 5 або 6-ій… 
– Знаю, що у сьомому є такий. 
Підбігає до нас русявий хлопчик-підліток. 
– О, то ти уже у семій клясі? Ти диви, ти коли так виріс?! – щиро дивується батько. 
 

ЗУСТРІЧІ З  
КОЛИШНІМИ УЧНЯМИ 

 
– Добрий день, Марто Олександрівно! Так давно вас бачила! Знаєте, я вийшла заміж за 

нашого Гриника Михайла. 
– Вітаю! Пам’ятаю, як він крутився завжди біля тебе. Чи добрий чоловік? 
– Та, знаєте, як то чоловік. Десь вдарить, десь щось скаже… Але добрий (!). 
 

*** 
– Сашко! Недавно бачила тебе у товаристві гарної дівчинки. Може, одружився? Наші хлопці, 

здається, уже всі завели сім’ї. 
– Ні, не одружився. Передумав… Знаєте, Марто Олександрівно, я так собі поміркував: а що, 

як вона буде мудрішою від мене?.. 
 

*** 
– О, Марто Олександрівно, добрий день! Я вас недавно згадував! 
– А при якій нагоді, Миросю? Вже стільки часу минуло… 
– Знаєте, був кілька років на заробітках в Німеччині. Вивчив німецьку. А французьку, яку 

вчив у школі, майже забув. Не приходилось використовувати. Працював водієм. І раз якось 
необережно опинився на території Франції, порушив кордон. Зупинив мене поліцейський і 
заговорив по-французьки. Тоді я так вас згадував… А разом з вами все, що тільки на голову 
прийшло, що запам’ятав: доброго дня, діти (bonjour, mes enfants), до побачення (au revoir), як 
тебе звуть (comment t’appelles-tu?), мене звуть (je m’appelle…), яка сьогодні погода (quell temps 
fait-il aujourd’hui), подивіться через вікно (regardez par la fenêtre), витри дошку (efface le 
tableau), пиши на дошці (écris au tableau), відкрийте зошити (ouvrez vos livres), потім відспівав 
йому «Марсельєзу». Поки я те все розказував і співав, поліцейський дуже уважно мене 
розглядав, потім сильно розсміявся, вже й не штрафував мене, відповідним жестом дозволив 
їхати далі… Ви, Марто Олександрівно, врятували мене від великих неприємностей! Щиро 
дякую (merci beaucoup!). 
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*** 
Іде мені назустріч літній чоловік і замість привітання декламує по-французькому: 
– Стук-стук-стук – Toc-toc-toc… 
 – Хто стукає в мої двері – Qui frappe a ma porte? 
 – Зів’ялий листочок – C’est t’une feulle morte….  
 – Доброго дня, Марто Олександрівно! Як тільки відчую осінь, згадую той віршик, який ви 

нас навчили про зів’ялий листочок, що стукає у двері і проситься, щоби його впустили 
зігрітися, бо холодно. Скільки років минуло, французьку зовсім не пам’ятаю, не придалася, а 
віршик залишився у пам’яті назавжди: 

 – …Що бажаєте? – Que désirеz-vous? 
– Зайти до вас – Entrer chez vous, 
– Для чого? – Et pourquoi? 
– Тому що холодно – Parce qu’il fait froid… 
 

ТЕЛЕФОННИЙ ДЗВІНОК 
 

– Це я, Оля, Марто Олександрівно! Вітаю вас з Днем вчителя. Приїде Ва-ля, ми усі 
прийдемо до вас: Мирон, Воло-дя, Славко, Марійка, Оксана, Василь і ще ба-гато хто… Живіть 
нам довго, щоби ми ма-ли куди приходити, бо у багатьох із нас батьки вже повмирали… 
Від зворушення, здається, нічого не відповіла… 
Переглядаю уже пожовклі від часу листівки-вітання з різними датами. Написані різними 

почерками, спочатку дитячими, пізніше – зрілих людей. Та найчастіше впадають в око 
листівки з почерком Ліди Ясінчук, незмінної старости 10-Б класу. 

 
 
 
 

ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ П’ЯТДЕСЯТ РОКІВ 
 
Іде служба у Соборі святого Архистратига Михаїла у Коломиї. Відчувається особливий 

настрій присутніх. Молитва-просьба за здоров’я тих, хто навчався і хто навчав у Коломийській 
спеціалізованій школі № 5 ім. Т. Г. Шевченка. Кожний із присутніх, повернувшись думками у 
минуле, бачить себе: чи то колишнім учнем цієї школи, чи педагогом, а хтось пройшов дорогу 
від учня до її керівника. 
Зміст святого Євангелія від Луки звернений навпрямець до присутніх: просіть – і дасться вам, 

шукайте – і знайдете, стукайте – і відчиниться вам. Бо хто ж, як не вчитель, – вічний шукач тієї 
струни, яка б озвалася у дитячому серці?.. Священик благословляє на подальшу нелегку працю, 
на удачу, на многії і благії літа! 
Переводжу свій погляд на хліб. Парастас... Присутні у задумі, запах кадила, його легкий подих, 

змішавшись із променями сонця, здіймається до бані, яка імітує небесне склепіння. Просимо 
Всевишнього упокоїти душі тих, хто переступив земну межу. Відчуваємо їхню присутність і 
благословення тим, хто продовжує нелегку справу вчителя. До зору фізичного додається ще зір 
душі. За земну межу відійшли люди різного віку, різного статусу у школі: для когось 
однокласники, для когось вчитель, комусь – колега по роботі. Усі вони тепер в одному ряду – у 
потойбіччі, бо всьому і кожному – свій час. 
Спів із Пасхального Тропаря “Христос Воскрес із мертвих” відлунює у наших серцях надією, 

бо ж – Воістину Воскрес! 
За стінами храму – обійми, усмішки крізь сльози, зворушливі слова… Ті ж мовчазні, статечні 

дами і чоловіки згадують дитинство, ранню юність. 
“…А чи усі своєчасно отримали запрошення” – клопочуться організатори тієї доброї і 

потрібної справи – зустрічі через роки, а тим паче через п’ятдесят. 
Кожен із нас дивується стрімливості часу: невже минуло п’ятдесят? А наче вчора!.. Все 

частіше чути: а пам’ятаєш…, а пам’ятаєте?.. 
Запитую і я: чи пам’ятаєте своє місце за партою? Напевне, хотіли б торкнутися, відчути її 

енергетику. Але є речі, яких не можна повторити, бо час – неповторний… І тому, мабуть, 
такими дорогими стають, коли відтворюємо їх у пам’яті. І це відчуття кличе людину через 
роки, через відстань, адже приїхали колишні випускники із Дніпропетровщини, Київщини, 
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Львівщини, не кажу вже – із нашого міста, з Коломиї. 
Оля, Любко, Ляля, Іванко, Богдан, Мирось, Віруся, Наталя, Галя, Ігор, Орися, Степанко – 

може, забулось чиєсь ім’я, але не загубилась пам’ять про кожного із вас, саме за партами, за 
вашими робочими місцями, у нашій школі, де ми працювали разом. 
Зустрічаються через роки і колеги-педагоги. І знову запитую: “А пам’ятаєш, Василинко 

(Василина Олексіївна Романюк, вчителька хімії), як ми, повертаючись після уроків, недалеко 
цього місця, де зустрілись сьогодні, побачили пару літніх людей? Перейняті своїми клопотами, 
не звертаючи увагу на здивовані погляди перехожих, вони про щось дуже емоційно 
розповідали, сміялися. Відчувалося, згадували молоді роки, а нам подумалось: якими ж будемо 
через п’ятдесят, – і теж щиро сміялися. Навіть, пам’ятаєш, намагалися імітувати нашу мову, 
жести, ходу...”  
Ми тоді дивилися у майбутнє. Вони ж – у минуле, і в ньому побачили епізоди-згадки, які 

стривожили душу, заграли світлими барвами. 
– Освячуються стіни ті, во ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа, – о. Юрій щедро окроплює 

свяченою водою просторий, зі смаком викінчений і прибраний новий актовий зал. 
Дивлюся на наймолодших учасників свята, а думкою забігаю вперед на п’ятдесят чи більше 

років: саме вони, оті наймолодші, також з хвилюванням ітимуть на зустріч зі своїм дитинством, 
як сьогодні прийшли колишні випускники. І стіни цього залу стануть для них рідними, як для 
мене ось ті, що ведуть на другий поверх, старенькі сходи, – єдине, що залишилося від старої 
школи. Приходить на думку: “…є сльози речей”. Але, це особливе відчуття, яке повинно бути, 
як добре вино, настояне на часі. 
Покидаю приміщення школи з почуттям вдячності усім тим, хто організував зустріч 

випускників, поєднавши її зі святкуванням Шевченківських днів.  
 

Березень, 2009 р. 
 

 
ЗУСТРІЧ ЧЕРЕЗ РОКИ 
 

– Марто Олександрівно, це я, Ліда Патковська. Запрошуємо вас на зустріч: п’ятдесят років 
закінчення школи.  
До сліз зворушена за пам’ять і увагу до мене, подякувавши, кладу телефонну слухавку. 
Реально усвідомлюю стрімкий лет часу.  
 Дорогі “золоті” ювіляри! Пам’ятаю кожного з вас за партами у стінах старенької школи. І 

себе бачу серед вас, такою ще безпорадною, адже ви були одними з найперших у моїй 
педагогічній практиці. Дякую вам за досвід, який я набувала, працюючи на педагогічній ниві, а 
ви мені його щедро дарували.  
Подумки заходжу в учительську. Бачу колег по роботі. Відчуваю їхні співчутливі погляди, 

чую добрі слова підтримки. Багато з них переступили земну межу. Знаю також, що і ваші 
колеги не всі сьогодні прийдуть і займуть свої місця за партами… З болем у серці схиляю 
голову перед їхньою світлою пам’яттю.  
Найщиріші вітання тим, хто прийшов на зустріч, і тим, хто, не маючи змоги бути присутнім, 

напевно, хоч на мить, хоч подумки, завітав у стіни школи, де провів неповторний час, час 
дитинства та ранньої юності. 
Усіляких земних благ, домашнього затишку, злагоди і достатку у ваших сім’ях! Нехай у 

кожного з вас стежина життя буде довгою, а оглянувшись на пройдений шлях, – щоб ви 
побачили здорових, радісних дітей, онуків і пра-пра… – що ідуть слідом. 
Поваги і вдячності вам від них! 
Присутнім вчителям, з якими я працювала, а також молодим, які тільки починають 

педагогічну діяльність, колишнім випускникам, що наближаються до ювілейних дат, – усім вам 
шлю сердечні побажання й найрадісніше та найсвітліше – Христос Воскрес! 
З повагою, вдячністю й любов’ю Марта Олександрівна Кришталович. 

       Весна, 2011 р. 
 

– Ви, певно, діти отця Содомори, – звернувся до нас старший чоловік, – приїхали відвідати 
могили батьків?.. О, незвиклою людиною був ваш тато... Як проходив – то аж мурашки йшли за 
плечима.  
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– Чи таким строгим був? 
– Та нє, то каждий перед собою звіт здавав… 
Не запитали його прізвища, сказав тільки, що із сусіднього Соколова. 
Цвинтар. Із пагорба видно село Вирів: добротні будинки, добра дорога. Пробігаючи зором по 

полях, шукаю хоч би сліду від тієї стежини, якою ходили до школи до Желехова... 
Пам’ять повертає мене у роки раннього дитинства: бачу на місці будинків – хати, переважно 

під стріхами, “затикані” (прикрашені) квітами і листям лопухів напередодні Івана Купала. Тією 
дорогою їздили до найближчої залізничної станції у Колодному... Наш сусід Павло понукує 
коней – болото їм сягає до колін... 
І знову зустріч:  
– Марцю, тамтож ти до своєї мами вдалася, їмосцуню дорогенька… 
– Євцю, як живеш, як здоров’я? – упізнаю у тій старшій жінці молоду гарну дівчину, яка 

часто допомагала нам у всяких роботах.  
Сльози радості від зустрічі, змішані з гіркотою усвідомлення часу, що минув, забравши 

відрізок життя, змінюючи нас фізично.  
Заходимо до хати дяка Миколи, нашого сусіда.  
– Слава Ісусу Христу!  
Біля хворого – дружина Параня.  
– Сини у Львові, Оля побудувалася неподалік, а ми з Миколою сами, живемо як брат зі 

сестрою.  
Бачу цю старшу жінку гарною молодицею; разом з моєю мамою нахилилися над розгорнутим 

полотном – розміщують полуботківський взір, переведений на гаму гуцульських кольорів. 
Параня починає вишивати фелон і всі до нього атрибути – пожертва церкві у наміренні за 
щасливе повернення з війни свого чоловіка. У кожний вишитий хрестик вкладала 
просьбу-благання. І Господь вислухав молитви… 
І знову голос дяка Миколи: 
– О, то ви, Марцуню, Юстинко, Андрійку... Ой, які гостоньки... Пам’ятаю вас малими... Ще й 

Лукійка була, але Господь забрав її з-між вас... На все Господня воля... Ой, дітоньки, заспівайте 
мені, – просить хворий, – і починає: “О, спомагай нас, Діво Маріє, в гірких терпіннях цих 
життя…”  
Підхоплюємо пісню-молитву. А в пам’яті зринають поля біля Якимова… Зелені свята… 

Процесія… Багато людей різного віку: батько у світлих ризах щиро окроплює свяченою водою 
і благословить ниви... Поруч батька – дяк Микола: усміхнений, завжди доброзичливий, 
привітний. 

“О, спомагай нас, Діво Маріє”, – лунає над полями... 
Разом з тією піснею у пам’яті, а, точніше, у самому серці, закарбувалися плачі-ридання на все 

село (оголошено загальну мобілізацію) і татове Христос Воскрес у Страсну п’ятницю воєнного 
1942 року. Святив паски, роздавав посвячені образки ангелів-хоронителів, окроплював 
свяченою водою тих, хто вирушав у довгу криваву дорогу. Чоловіків і молодих хлопців везли 
на вантажних машинах, а всі жінки і діти з лементом ішли за цими машинами аж до цвинтаря. 
А там машини набрали швидкість і врешті зникли із зору... А лемент цей поселився назавжди у 
серцях тих, хто проводжав і хто покидав село. Багато листів отримував потім батько із фронту, 
у яких згадували про ту Великодню п’ятницю, в яку заздалегідь святили паски, – на жаль, не 
збереглося ні єдиного. Довгими зимовими вечорами батько перечитував нам ці листи із фронту. 
Пам’ятаю, що кожен із них починався своєрідним вступом: 

 
... До столу всідаю, папір розкладаю 
і до Вас, дорогі вочи, лист писати гадаю... 
 
Намагаюся зором віднайти тополі над потічком, перейти кладку, потім подвір’я 

Степана-поштаря. Ще здалеку бачу його усміхнене обличчя – значить, є мені лист!  
– Не журисі, завтрічки буде, – потішав, коли не було вістки, – він вже купа листів тобі 

написав, не може фурт писати та й писати, мусит ше шось робити. Не тєжко мені щоднини 
ходити до Желехова за поштою, чи по болоті, чи по снігу. Найтєжче було мені приносити в 
хати похоронки, – з гіркотою у голосі повторював часто.  
Вчувається мені дзвін із старенької дзвіниці у передвечірню пору, що кличе на маївку. 

Неповторна авра окутує село. Вервечкою люди спішать до церкви.  
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“За всіх молишися, Благая…” – єдиними устами, єдиним серцем лунає цей коліноприклонний 
стихир. На закінчення “Под Твою милость прибігаєм, Богородице Діво…” звучить якось 
особливо молитовно. 

– Слава Ісусу Христу! – вітаються молоденькі хлопці, дівчатка. Щось жваво обговорюють 
між собою. Прислухаюся і намагаюся схопити хоч слід від колишньої вирівської говірки, яка 
так гріє моє серце… 

…Пам’ять знову вимальовує картини минулого. Гурт парубків на мості співає до опівночі під 
жаб’ячий акомпанемент. “Ой, ти Галю, Галю молодая…”, “Ой, поїхав молод жовнір на тую 
війну…”, “Посадила огірочки…” 
Запам’яталося, як дружки супроводжують молоду: 
 
Я ішла гайочком, гай ся розвиває, 
Я прийшла до сестри, сестра ся видає. 
Ой ти, сестро, сестро, чогось засмучена, 
Всі дівчата в косах, – твоя розпущена. 
 
– Благословіть, їмосцуню, на щасливий шлюб.  
Тричі кланяється до ніг заквітчана молода. І плаче-плаче… Моя мама не благословить, 

витирає їй сльози:  
– Не плач, Мариню, до добрих людей ідеш…  
Покидаємо село. Вже не видно домів, тільки церковна баня ще довго проводить нас, наче 

благословить на подальшу щасливу життєву дорогу. 
У моїй пам’яті назавжди залишаться картини із Вирова, вчуватимуться казки баби Марти про 

Салюню і зачарованого принца, а в душі бринітиме: “Под Твою милость прибігаєм, Богородице 
Діво...”, – так, як співали у Вирові... 

 
 
 

 
 
 

Кос Анна 

Донат Ленгауер 
(1905–1945) 

 
У виданій у 1993 р. польськими 

дослідниками монографії «Politechnica 
Lwowska 1884–1945» на кількох сторінках – 
66, 266 – читаємо, що Армія Крайова винесла 
смертний вирок професорові Ленгауеру. 
Професора звинуватили в тому, що, не 
будучи львів’янином, він – виходець з Литви, 
склав для служби НКВД список польських 
професорів і їх було вивезено в Донбас 
(звідки лише через 10 місяців вони змогли 
повернутися до Львова). 

Але як засвідчують архівні матеріали, а 
вони збереглися, проф. Ленгауер ніколи не 
був мешканцем Литви, тим паче в 1929 році. 
У 1922–1928 роках він навчався у Львові, тут 
і мешкав, а з 1929 р. уже був асистентом 
Політехніки. Не був він і комуністом, у чому 
його теж безпідставно звинувачували 

акаківці1. У відповідних документах читаємо, 
що Ленгауер неодноразово зазначав, що він 
поляк за національністю, римо-католик за 
релігійним визнанням і звичайно, вихований 
у традиціях польської культури. Але не 
чужими йому були українське середовище і 
українська культура. Дружина професора 
Марія Дрімалик – українка, вихованка 
Стрийської гімназії, згодом випускниця 
Музичного інституту ім. М. Лисенка. 
Українські корені мала також його мати. 

Він побачив світ у родині інженера-хіміка 
та педагога Володимира Ленгауера. Родинне 
гніздо Ленгауерів – селище Білка Шляхетська 
(тепер Білка Верхня) поблизу Львова. Але так 
склалося, що тривалий час Володимир 
Ленгауер (понад 15 років) перебував у 

                                                 
1 вояки Армії Крайової (АК). Armia Krajowa – збройні 
сили польського підпілля під час Другої світової війни 
(1939–1945 рр.). 

ЗЗ  ААРРХХІІВВННООЇЇ  ППООЛЛИИЦЦІІ
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Башкирії. Там він працював інженером, 
згодом – викладачем технічного училища в 
Архангельську. Донат народився 29 квітня 
1905 року в тодішній Уфимській губернії. 

У 1922 році родина Ленгауерів щасливо 
повернулася додому, на Львівщину. Тут, у 
Львові, Донат блискуче закінчив реальну 
школу, а потім Політехніку, успішно захистив 
диплом і здобув фах інженера-хіміка. 
Переддипломну практику відбув у Калуші, на 
підприємстві тодішнього товариства 
експлуатації солей поташу (ТЕСП). 

А через два роки відбув у наукове 
відрядження (терміном на 6 місяців до 
Німеччини і Франції). Працював також у 
дослідницьких інституціях, зокрема в 
Гірничій Академії в Кракові, Геологічному 
інституті у Варшаві, у Варшавській 
політехніці; співпрацював з академічними 
установами Києва та Москви. Рецензії на 
праці Ленгауера з’являлися у німецьких, 
французьких, російських реферативних 
журналах. 

Учений досліджував історію хімії у 
Польщі, підготував до друку перший том 
підручника хімії польською мовою («Початки 
хімії»). Доля цієї праці, на жаль, невідома. З 1 
січня 1940 року Ленгауер обійняв посаду 
завідувача кафедри загальної хімії та здобув 
науковий ступінь кандидата хімічних наук. 

У період німецької окупації Ленгауер, як і 
інші викладачі, змушений був покинути 
Політехніку. Працював у Бориславі хіміком-
нафтовиком, займався контролем вироб-
ництва, деякий час, уже після закінчення 
війни, завідував одним із підрозділів 
«Укрнафтобуду». 

У 1944 році повернувся до Політехніки і 
знову обійняв посаду завідувача кафедри 
неорганічної та аналітичної хімії. Водночас 
був деканом факультету. 

Коли у Політехніці постало питання про 
перехід на російську або українську мову 
викладання, то польська професура розцінила 
введення української мови, як надмірну та 
форсовану українізацію. 

Саме в таких обставинах професор 
Ленгауер почав читати студентам свій курс 
загальної хімії українською мовою. Підпілля 
Армії Крайової розцінило це як зраду і 
жорстоко розправилося з Ленгауром: 
спочатку польські шовіністи вбили його 
єдиного сина Андрія–Доната, 11-річного 
підлітка, а потім на його могилі, що на 
Личаківському цвинтарі, застрелили самого 
професора. Це сталося 26 березня 1945 року. 

Професор Ленгауер – австрієць за 
походженням, поляк за вихованням, був 
істинним гуманістом . . .  і цілком позбавленим 
усілякої українофобії. За це заплатив життям 
своїм і своїх близьких. 

Сьогодні прізвище колишнього декана 
хімічного факультету, автора численних 
наукових праць, доктора наук, професора 
Доната Ленгауера майже забуте серед 
широкого загалу та навіть спеціалістів 
хімічної галузі. 

 
Література  
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2. НУ «Львівська політехніка». Особова справа 
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Шановні читачі! 

 

 
Пропонуємо Вашій увазі сайт, створений зусиллями ініціативної групи ЛОІППО на захист 

української мови та культури від українофобської політики чинної влади. На сторінках сайту 
Ви не тільки маєте змогу ознайомитися з науковими розвідками з історії, соціології, мови, 
літератури, фольклору тощо, а також вільно, «без цензури», висловити свою думку зі 
злободенних політичних, суспільних та культурологічних питань.  

 
Приєднуйтеся, аби разом творити громадянське суспільство! 
 
«В своїй хаті своя правда, 
І сила, і воля»  
                (Т.Г. Шевченко) 
 

 
Адреса сайту: http://www.straykom.webnode.com 
Електронна адреса: notabene_lviv@ukr.net  
 

 
 
 
 
 
 
 

Анонс 
 
У наступному номері розпочинаємо публікацію праці  

Д-р Марія Монтесорі «Метод наукової педагогіки» 
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Вишневський Омелян, професор Дрогобицького державного університету імені Івана Франка 

Зінкевич Мирослав, старший викладач кафедри природничо-математичної освіти Львівського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Кос Анна, кандидат історичних наук, директор Музею історії Львівської політехніки 

Кришталович Март, філолог, м. Коломия 

Мудрий Мар’ян, доцент кафедри новітньої історії України Львівського національного 
університету ім. Івана Франка 

Пастушенко Роман, завідувач кабінету розвитку освіти і виховання Львівського обласного 
інституту післядипломної педагогічної освіти 

Петринка Людмила, вчитель географії СЗШ № 44 ім. Т.Г. Шевченка м. Львова 

Сіромський Руслан, кандидат історичних наук, доцент кафедри нової та новітньої історії 
зарубіжних країн, Львівського національного університету ім. Івана Франка 

Фялковська Оксана, практичний психолог Червоноградської гімназії 

Хамуляк Степан, начальник навчально-методичного відділу Львівського регіонального центру 
оцінювання якості освіти 

Чоповський Василь, кандидат історичних наук, професор  кафедри розвитку особистості 
Львівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 

Чорний Модест, доцент кафедри середніх віків та візантиністики Львівського національного 
університету ім. Івана Франка 

Щодра Ольга, доцент кафедри давньої історії України та архівознавства Львівського 
національного університету ім. Івана Франка 
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