
 

ЗВІТ 

про наукову психопедагогічну експедицію по навчальним закладам  
Полтавської, Дніпропетровської та Сумської області 23 – 27 вересня 2019 року  

професорів Рибалки В.В., Самодрина А.П., Моргуна В.Ф. а також –  

Моргуна В.Ф. до Казахстану 17-19 вересня 2019 року. 
 

І пункт експедиції, 24 вересня 2019 року, ЗОШ села Пироги на Полтавщині. 

Першимим пунктом психопедагогічної експедиції стало село Пироги Глобинського району 

Полтавської області, де  24 вересня 2019 року  на базі Загальносвітньої школи І-ІІІ ступенів 

відбувся Регіональний науково-практичний семінар 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКОЛИ ЯК ОСЕРЕДКУ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ, СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І  

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» 

        

        ПРОГРАМА 

 

                                                              МІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

         НАЦ                             НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
           ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА 

           УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ  ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  ТА 

                                                              СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
                МІЖНАРОДНИЙ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ «БЕЙТ-ХАНА» 

                                                                      (М. ДНІПРО) 

  

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПИРОГІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ 

 ГЛОБИНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

Регіональний науково-практичний семінар 

 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКОЛИ ЯК ОСЕРЕДКУ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ, СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І  

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» 

24 вересня 2019 р. 

с. Пироги,  

Глобинський р-н, Полтавська обл.  

Мета заходу. Удосконалення освітніх механізмів формування особистісного потенціалу 
громадянина України для успішності демократичних зрушень територіальних громад у напрямі 

подальшого становлення і розвитку громадянського суспільства.  

 

                                                 Організаційний комітет:  

Лисенко Володимир Іванович – директор Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Глобинської міської 

ради Полтавської області – голова; 

 Кір’ян Тамара Олександрівна – староста Пирогівського старостівського округу;  
          Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний науковий 

співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти Українського 
науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (м. Київ); 

          Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і 

психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-Хана» (м. Дніпро). 

 Учасники: представники влади, керівники освітніх установ, науковці, методисти, вчителі. 
  Місце проведення: Пирогівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Глобинської міської ради 

Полтавської області. 

Порядок проведення: 



 

              

Час Зміст 

12.30 – 12.55 Зустріч учасників семінару, реєстрація, кава-брейк 

12.55 – 13.00 Фотографування на згадку 

13.00 – 13.20 

Відкриття заходу, представлення учасників, вітальне слово: 

Лисенко Володимир Іванович – директор Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

Кір’ян Тамара Олександрівна – староста Пирогівського старостівського округу. 

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник 

лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру 

практичної психології і соціальної роботи НАПН України (м. Київ). 

Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-

Хана» (м. Дніпро). 

13.20 -13.35 
«Децентралізація освіти: партнерська взаємодія навчального закладу і громади» 

Лисенко Володимир Іванович – директор Пирогівської ЗОШ І-ІІІ ступенів. 

13.35 – 13.50 

«Психолого-педагогічні засади роботи громадянського суспільства як інституту 

прямої демократії в умовах системи освіти» 

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник 

лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру 

практичної психології та соціальної роботи НАПН України 

13.50 – 14.05 

«Кожен українець як особистість і всі українці як народ зобов’язані відродити 

справжню демократію…» 

Моргун Володимир Федорович - кандидат психологічних наук, професор кафедри 

психології Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, заслужений працівник освіти України 

14.05 – 14.25 

«Проблеми педагогічної організації регіону біосфери в світлі завдань децентралізації 

державного управління і освіти»  

Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-

Хана» 

14.25 – 16.30 

«Тренінг діяльності первинного педагогічного осередку громадянського суспільства 

як інституту прямої демократії»  

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник 

лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру 

практичної психології і соціальної роботи НАПН України; 

Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-

Хана» 

16.30 – 16.50 Виступи учасників семінару 

16.50 – 17.00 Підведення підсумків, прийняття рекомендацій 

 

           *Тексти доповідей Рибалки В.В., Самодрина А.П. і Моргуна В.Ф. наводяться в кінці звіту. 

 

ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГУ ПЕРВИННОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ОСЕРЕДКУ 

ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА  ЯК ІНСТИТУТУ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ: 

 



         Вступне слово ведучого тренінгу – професора Рибалки В.В. (далі використовуються також 

дані протоколу, який вівся в ході тренінгу): 

Узагальнюючи дані щодо діяльності громадянського суспільства у демократично розвинутих 
країнах світу, зокрема в Швейцарії, США та ін., можемо запропонувати наступний алгоритм його 

роботи, який складається з п'яти етапів.  

1.Збір членів громади, самоорганізація та правова підготовка громадянського суспільства. 

2.Висування членами громадянського суспільства нагальних проблем, обговорення пропозицій, 

ресурсів щодо їх розв'язання та затвердження їх пріоритетності щляхом голосування. 

3.Формування громадянським суспільством проектів вирішення пріоритетних проблем та їх 

прийняття референдумом як необхідних та обов'язкових для виконання. 

4.Мобілізація суспільних і державних ресурсів на виконання прийнятих проектів, контроль 

та відповідальність виконавців. 

5.Втілення результатів виконання проектів у життя, забезпечення досконалості, 

наступності та неперервності роботи громадянського суспільства.  

На основі цього алгоритму може бути побудована діяльність первинних галузевих осередків 

громадянського суспільства, а також робота об’єднаних територіальних громад в  межах електоральних 

виборчих округів – в координації із діяльністю депутатів місцевих рад та народних депутів Верховної 
Ради, що утворюватиме єдине Всеукраїнське громадянське суспільство. 

На першому етапі роботи здійснюється збір членів громади, її самоорганізація та правова 

підготовка як громадянського суспільства. 
     Саморганізація нашого осередку громадянського суспільства передбачає утворення власне 

«демосу» і координаційної ради. Стосовно демосу, то це представники педагогічного колективу 

Пирогівської сільської школи як ЗОШ І-ІІІ ступенів в особі її директора та деяких вчителів, освітянських 
працівників з найближчих сільських шкіл та навчальних закладів районного центру – міста Глобине 

Полтавської школи, представник сільськоі влади, староста села – всього 11 чоловік. 

    Формується координаційна рада – в особі ведучого тренінгу, професора Рибалки Валентина 

Васильовича, та його заступника, Самодрина Анатолія Петровича, який виконує функції помічника 
ведучого, зокрема допомагає редагувати висловлювання виступаючих з метою кращого розуміння їх 

сутності присутніми. З числа членів зборів обирається протоколіст, який стисло фіксує у протоколі 

основні моменти обговорення по пунктам роботи, та рахувальник голосів при голосуваннях та 
референдумі, який водночас слідкує за дотриманням регламенту виступів учасників – не більше 1-2 

хвилин. 

    Проводиться голосування щодо запропонованої організації зборів на шляху перетворення їх на 
ефективно діючий первинний освітянський осередок громадянського суспільства як інституту прямої 

демократії. 

   Всі присутні (11 чоловік) проголосували «За».  

       Правовою основою діяльності осередку громадянського суспільства безумовно є Конституція 
України, зокрема її розділи:  І.Загальні засади; ІІ.Права, свободи та обов’язки людини і громадянина; 

ІІІ.Вибори. Референдум та ХІ.Місцеве самоврядування. 

Безпосередніми правовими принципами роботи осередку пропонується взяти гасла Великої 
французької революції 1789 року, які були зафіксовані у прийнятій нею Декларації прав людини. Це – 

Свобода, Рівність та Братерство! 

Свобода розуміється як принцип вільної громадянської поведінки, що трактується у 

позитивному плані – як свобода волі для покращення життя людини, для творчої праці, для 

продуктивних і гармонійних стосунків між людьми тощо. При цьому учасники тренінгу відмовляються 

від розуміння свободи у негативному плані, тобто від варіанту свободи типу від, зокрема від 

перерахованих вище цінностей. 
Рівність розуміється як утвердження правової тотожності, рівності усіх людей у своїй гідності, у 

рівному праві на щастя. Люди можуть добровільно підпорядковувати і підпорядковуватися одне одному, 

як це було властиве членам комуни А.С.Макаренка, в громадянському суспільстві всі є юридично 
рівними одне одному. 

Братерство передбачає встановлення між членами громадянського суспільства дружніх 

стосунків, почуття поваги, солідарності, симпатії тощо. 

Давайте проголосуємо за прийняття даних принципів як основних для роботи нашого осередку. 
Результати голосування – всі присутні проголосували «За». 



Наступним є визначення ступеня представництва присутніми інтересів, проблем членів їх сімей, 

родичів, друзів, колег по работі, сусідів по дому, вулиці, добрих знайомих тощо. Завдяки такому 

опосередкованому представництву може бути охоплено 100-200 чоловік. 
 

На другому етапі роботи осередку відбувається висування членами громадянського 

суспільства нагальних проблем, обговорення пропозицій щодо їх вирішення, з врахуванням 

необхідних ресурсів та затвердженням їх пріоритетності щляхом голосування. 

При цьому враховуються думки з  представницького кола кожного присутнього в різнобічному 

за масштабами оточуючому середовищі – особистому, сімейному, професійному, місцевому, районному, 

обласному, державному, міжнародному, світовому. Можуть висуватися і чітко, зрозуміло для присутніх 
формулюватися різноманітні проблеми, питання – соціальні, правові, економічні, психологічні, 

педагогічні тощо. Слід враховувати компетентність присутніх, перспективи покращення життя при  

вирішенні цих проблем, ресурси для їх розв’язання, можливість складання далі реальних проектів на їх 
основі тощо. 

Нижче наводимо зведені дані про висунуті на даному етапі проблеми та їх авторів. Після них 

наводяться результати голосування щодо актуальності, нагальності цих проблем, визначення їх 

пріоритетності серед інших. У круглих дужках наводиться порядок першочерговості їх подальшого 
розгляду як основи проектів, що ставляться на референдум і номер прийнятого для розробки проекту, 

приміром, А. Якщо у дужках після номера пріоритетності стоїть мінус, то ця проблема не розглядається 

як така, що набрала меншість голосів, але враховується при обговоренні тих проблем, що набрали 
більшість голосів. 

1.Еколого-психологічна проблема утилізації сміття на території села. Тамара Олександрівна 

Кирьян.      
                                                            +10/11;  І);  А 

            2.Проблема збереження культурної спадщини. Тамара Олександрівна Кирьян. 

                  +8/11;  3);  

            3.Проблема засилля російської мови. Тамара Олександрівна Кирьян. 
      +5/11;  6–); 

            4.Проблема бездуховності населення країни. Людмила Леонідівна – заступник директора 

Бабичевського Навчально-виробничого комплексу Глобинського району. 
      +3/11; 9–); 

              5.Проблема виховання дітей у грі на демократичних засадах. Інна Євгенівна Вовк – вихователь 

групи ЗОШ села Пироги. 
      +2/11; 10–); 

              6.Роль сільської школи у становленні громадянського суспільства країни. Катерина Вікторівна 

Олійник. 

      +7/11; 4); 
              7.Проблема відповідальності сім’ї за навчання і виховання дітей .Оксана Василівна Лисенко – 

соціальний педагог ЗОШ села Пироги. 

      +10/11; 2); Б 
             8.Проблема використання нетрадиційних джерел енергії у сільській школі з метою збереження 

навколишнього середовища. Олександр Володимирович Пащенко – вчитель інформатики ЗОШ села 

Пироги. 

      +6/11; 5); 
           9.Проблема ефективної профорієнтації в умовах Полтавського регіону. Людмила Леонідівна 

Шиловська – вчитель фізики ЗОШ села Пироги. 

      +5/11; 7–) 
       10.Проблема суперечливості концепції Нової української школи. Кольчун В.М. 

      +4/11; 8–)  

 

На третьому етапі роботи відбулося визначення і складання первинним педагогічним 

осередком громадянського суспільства проекту вирішення пріоритетної проблеми та його 

прийняття референдумом як необхідного та обов'язкового для виконання. 

            В якості пріоритетного проекту на цьому етапі тренінгу був визначений за найбільш 

проголосованою проблемою №1 (10/11) проект А з наступними конкретними параметрами: 

             Назва проекту (має дещо відрізнятися від формули проблеми своєю конструктивністю та 

технологічністю): Створення ефективної системи утилізації сміття в селі, в тому числі і навколо школи. 



             Мета проекту (який конкретний результат мається на увазі): Формування цивілізованого 

підходу до збереження довкілля життя населення села та навчання школярів. 

         Методи виконання проекту: розробка конкретного поетапного плану виконання проекту, 
складання графіку проведення масових заходів, таких як: суботники; спеціальні рейди та пости; 

пропаганда екологічної культури через сільську газету, проведення щоквартальних конкурсів чистоти і 

порядку, оформлення шкільних та сільських екологічних стендів, дошок, об’яв, підготовка серії передач 
сільського радіовузла, проведення оперативних зборів громади, педрад у критичних випадках тощо. 

         Виконавці: співробітники технічних служб сільської ради; члени об’єднаної територіальної 

громади; учні школи; члени депутатської комісії сільради; волонтери з числа учнів та молоді села; 

батьки разом з дітьми; представники третього віку – пенсіонери; члени екологічних дружин тощо. 
Час виконання: впродовж року неперервно і поетапно за графіком чергувань екологічних 

дружин і постів, визначення дат наступних засідань координаційної ради  осередку громадянського 

суспільства з уточнення плану роботи. 
Простір, територія виконання проекту: продумані екологічної стежки на території села та 

довкілля, місця громадських зборів та скупчення людей, обладнані екологічні пости, транспортні 

зупинки, державні та громадські приміщення, хати і господарчі приміщення селян, садочки та городи, 

в’їзди та виїзди з села, ставок, паркова зона, приміщення школи, магазину, територія біля пам’ятників, 
кладовище тощо. 

Економічні ресурси: виділені на об’єднану територіальну громаду бюджетні гроші відповідно 

до необхідного кошторису витрат. 
Контроль і відповідальність: громадська рада і технічна комісія при сільській рад, що 

проводить контрольні збори щомісяця. 

Очікуваний ефект: підтримання території села в порядку та чистоті у зразковому стані, 
формування у сільчан та молоді елементів естетичної та екологічної культури. 

Подальший порядок та удосконалення роботи координаційної ради громадянського 

суспільства у взаємодії з сільською радою: проводити засідання з контролю виконання проекту кожного 

кварталу; вивчати дорадчі матеріали з організації проведення засідання сільського осередку 
громадянського суспільства; вивчати офіційні документи; заслуховувати звіти відповідних комісій щодо 

ефективності виконання проекту тощо. 

 

Останні три пункти проекту фактично реалізують четвертий і п’ятий етапи роботи 

тренінгу сільського педагогічного осередку громадянського суспільства.  

Слід відмітити, що внаслідок серйозного та ділового ставлення учасників тренінг фактично 
перетворився у реальне засідання сільського осередку громадянського суспільства. Починаючи з 

третього етапу, тренінг поступився своїм навчальним статусом і перетворився на ділове, виробниче 

засідання громади і сільради. Староста села прийняла проект як програму спільної роботи сільської ради 

та об’єднаної територіальної громади в її сільському фрагменті. Про задоволення від такої роботи у 
тренінгу свідчить та обставина, що вже на закінчення тренінгу його ведучі, тренери несподівано 

отримали офіційну подяку від старости села. 

 



 
    

Професор Рибалка Валентин Васильович разом з директором Пирогівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Лисенком Володимиром Івановичем. 

 

 

 
 

Починається робота тренінгу первинного сільського педагогічного  осередку громадянського 

суспільства в Пирогівській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Глобинського району Полтавської 
області 

 

 



 
 

Виступає професор Самодрин Анатолій Петрович. 
 

 
 

Учасники тренінгу первинного сільського педагогічного осередку громадянського суспільства як 
інституту прямої демократії у загальносвівтній школі І-ІІІ ступеня села Пироги Глобинського району 

Полтавської області 

 



                                                         

 

Групове фото разом з учасниками науково-практичного семінару на фоні ЗОШ І-ІІІ 

 ступенів  села Пироги Глобинського району Полтавської області 

 

 

Фото учасників семінару у пришкільному парку при Пирогівській ЗОШ І-ІІІ ступенів 



ІІ пункт експедиції, 25 вересня 2019 року, Кременчук, 

 ліцей «Лінгвіст», директори шкіл міста 

 

Другим пунктом психопедагогічної експедиції\ став Кременчук, де 25 вересня на базі Ліцею №10 

«Лінгвіст» відбувся Регіональний науково-практичний семінар 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКОЛИ ЯК ОСЕРЕДКУ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ, СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І  

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» 

 

ПРОГРАМА 

 

                                        МІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ 

                    НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК  УКРАЇНИ 
                          ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

                                                    ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА 

                   УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ  ЦЕНТР  ПРАКТИЧНОЇ 

                                   ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
           ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ  ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ  

                                  МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                    КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ЛІЦЕЙ №10 «ЛІНГВІСТ» КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ 
                                    МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  

25 вересня 2019 р. 

Регіональний науково-практичний семінар 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКОЛИ ЯК ОСЕРЕДКУ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ, СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І  

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» 

Кременчук – 2019 

Мета заходу: Удосконалення освітніх механізмів формування особистісного потенціалу 
громадянина України для успішності демократичних зрушень територіальних громад в напрямі 

подальшого становлення і розвитку громадянського суспільства. 

Організаційний комітет: 
Москалик Геннадій Федорович – доктор філософських наук, професор, директор департаменту 

освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської області – голова; 

Мамон Наталія Володимирівна – директор Кременчуцького ліцею №10 «Лінгвіст» 

Кременчуцької міської ради Полтавської області; 
Никифоренко Олена Миколаївна – директор Кременчуцького міського науково-методичного 

центру Кременчуцької міської ради Полтавської області;  

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний науковий 
співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна 

НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти Українського 

науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України (м. Київ); 
Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і 

психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-Хана» (м. Дніпро). 

Учасники: представники влади, керівники освітніх установ, науковці, методисти, вчителі. 

Місце проведення: Кременчуцький ліцей №10 «Лінгвіст» Кременчуцької міської ради 
Полтавської області. 

Порядок проведення: 

 

Час Зміст 

12.30 – 12.55 Зустріч учасників семінару, реєстрація, кава-брейк 

12.55 – 13.00 Фотографування на згадку 

https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
https://declarations.com.ua/office/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96


13.00 – 13.15 

Відкриття заходу, представлення учасників, вітальне слово 

Москалик Геннадій Федорович – доктор філософських наук, професор,  директор 

департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 
області. 

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник 
лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру 

практичної психології і соціальної роботи НАПН України (м. Київ). 

Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-

Хана» (м. Дніпро). 

13.15 –13.30 

«Філософські засади демократичної парадигми освіти та розвитку демократичної 

школи як осередку громадянського суспільства і особистості громадянина»  

Москалик Геннадій Федорович – доктор філософських наук, професор,  директор 

департаменту освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 

області. 

13.30 – 13.45 

«Кожен українець як особистість і всі українці як народ зобов’язані відродити 
справжню демократію…» 

Моргун Володимир Федорович - кандидат психологічних наук, професор кафедри 

психології Полтавського національного педагогічного університету імені 
В.Г. Короленка, заслужений працівник освіти України 

13.45 – 14.00 

«Психолого-педагогічні засади роботи громадянського суспільства як інституту прямої 

демократії в умовах системи освіти» 

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник 

лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру 

практичної психології та соціальної роботи НАПН України 

14.00 – 14.25 

«Проблеми педагогічної організації регіону біосфери в світлі завдань децентралізації 

державного управління і освіти»  

Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-
Хана» 

14.25 – 16.25 

«Тренінг діяльності первинного педагогічного осередку громадянського суспільства як 

інституту прямої демократії»  

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний 
науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник 

лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру 
практичної психології і соціальної роботи НАПН України; 

Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-
Хана» 

16.25 – 16.45 Виступи учасників семінару 

16.45 – 17.00 Підведення підсумків, прийняття рекомендацій 

 

          *Доповіді учасників семінару представлені в кінці звіту та у виданій до початку семінару брошурі: 
Регіональний науково-практичний семінар: «Психолого-педагогічне забезпечення розвитку школи як 

осередку демократизації, становлення громадянського суспільства і громадянина україни». 25 вересня 

2019 р. – Кременчук: Департамент освіти виконавчого комітету Кременчуцької міської ради Полтавської 
області, 2019.– 64 с. 

 

 Тренінг  первинного педагогічного осередку громадянського суспільства 

https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
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https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96
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https://declarations.com.ua/office/%D0%94%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D0%BE%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B8%20%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83%20%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%87%D1%83%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BC%D1%96%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96


Ведучі: Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії 
прикладної психології освіти Українського науково- методичного центру практичної психології і 

соціальної роботи НАПН України; 

Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-Хана» 

    Учасники:  керівники освітніх установ,  директори шкіл, науковці, методисти, усього 25 

чоловік. 

   У вступному слові Рибалка Валентин Васильович розповів про мету тренінгу та 
запропонував учасникам після певної підготовки подумати та висловити проблеми для загального 

обговорення і створення спільного проекту. 

               25 учасників були розподілені, за критеріями взаємної симпатії, дружби та ділової 
зацікавленості, на п’ять груп, що розташувалися і працювали далі за п’ятьма столами. Від кожного 

загону були обрані по два спікери, що почергово висловлювали спільні думки груп. Після команди 

ведучого кожна група почала обговорювати і висувати почергово по дві проблеми, які фіксувалися 

протоколістом. Далі вони були проголосовані щодо їх актуальності, а та проблема, яка набрала 
більшість голосів, ставала основою для розробки проекту (якщо виявлялося, що дві проблеми 

набирали однакову кількість голосів, як в нашому випадку, проблеми 1 і 6, то для створення 

проекту А бралася перша в порядку висування проблема). На основі цієї проблеми 1 складався 
проект А, котрий ставився  на референдум і після набору більшості голосів ставав обов’язковим 

для виконання державними установами та громадянським суспільством. В тому випадку, якщо цей 

проект не набирав більшості голосів і був відхилений, проводиться сигнальне голосування щодо 
черговості розгляду і створення наступних проектів.  

Учасники тренінгу в ході обговорення запропонували наступні проблеми: 

1.Наталія висловила думку, що в сьогоднішній спільноті існує нерозуміння взаємозв’язку 

прав і обов’язків, більшість знають і вважають, що мають права, але не розуміють, що при цьому 
мають і певні обов’язки. В освітньому середовищі складається така ситуація, що школа має лише 

обов’язки, а учні та батьки  – лише права. Тому вона запропонувала проблему для обговорення: 

нерозуміння  в суспільстві взаємозв’язку прав і обов’язків. 
            2.Андрій звернув увагу на дефіцит духовності у суспільстві, наголосив на необхідності 

відродження духовності української нації, повернутись до основ морального виховання  

української родини, в якій вчилися поважати батька та матір, берегти родині стосунки. 
Запропонував проблему для обговорення: відродження духовності української родини. 

            3.Володимир озвучив проблему збереження українських духовних цінностей в процесі 

адаптації до цінностей європейського суспільства: свободи і демократії, терпимості до 

одностатевих шлюбів тощо. Запропонував проблему для обговорення: збереження традиційних 
українських сімейних цінностей при інтеграції України у світове суспільство. 

            4.Лариса запропонувала проблему відсутності в сучасному суспільстві взаємозв’язку і 

тотожності між словами, думками і вчинками. 
            5.Тетяна  висловила свою точку зору, щодо чистоти розмовної української мови. 

Запропонувала проблему: тотальна безграмотність у використанні української мови. 

           6.Олена відзначила несправедливе ставлення суспільства і держави до роботи вчителя. 

Запропонувала проблему: конфлікт між вимогами до рівня професійної діяльності вчителя і 
оплати праці. 

           7.Володимир звернув увагу на погіршення екології в світі взагалі, а в місті Кременчуці 

зокрема.Запропонував проблему: глобальна екологічна криза, екологічна ситуація в місті. 
            8.Олена висловила думку щодо погіршення здоров’я населення. Запропонувала обговорити 

проблему здоров’я населення України. 

           9.Зінаїда наголосила на  необхідності налагодження позитивного міжособистісного 
спілкування.Запропонувала обговорити проблему: невиправдана агресія в процесі комунікації.  

           10.Наталія  відзначила наявність конфліктів між батьками і дітьми. Запропонувала 

проблему для обговорення: гармонізація стосунків між батьками і дітьми. 

        
            Нижче наводяться відредаговані при обговоренні формулювання проблем в порядку їх 

висування, результати голосування щодо їх актуальності та результати сигнального голосування 



щодо перспективності і порядку створення проектів. Приведений також Проект А за певними 

критеріями, який може бути реалізований в системі освіти Кременчука, області та держави. 

             1.Проблема дефіциту і відродження духовної культури української родини. Андрій. 
                 +25/25;  проект І за результатом референдуму [+24/25]; Проект А (І) 

2.Проблема збереження традиційних сімейних цінностей при входженні України у 

Євросоюз. Андрій.  
                          +21/25; [+12, за сигнальним голосуванням  – передпроект V] 

3.Проблема нерозуміння взаємозв’язку прав і обов’язків молоддю. Наталія. 

  +24/25; [+16 – передпроект ІV] 

4.Проблема встановлення тотожності між думками, словами і ділами сучасних політиків. 
Лариса. 

  +13/25; [+12 – передпроект VІ] 

5.Проблема втрати мовної культури молоддю і дорослими.Тетяна. 
  +17/25; (+8 – передпроект ІХ) 

6.Проблема невідповідності заробітної плати професіоналізму вчителів. Олена. 

  +25/25; [+25 – передпроект ІІ] 

7.Проблема екологічної кризи. Володимир 
  +12/25; [+12 – передпроект VІІ] 

8.Проблема здоров’я української нації. Олена. 

  +23/25; [+18 – передпроект ІІІ] 
9.Проблема невиправданої агресії при спілкування між вчителями та учнями. Зінаїда. 

  +15/25; [+12 – передпроект VІІ] 

10.Проблема гармонізації стосунків між дітьми та дорослими.Іван. 
  +7/25; [+7 – передпроект Х] 

Серед двох проблем,1 і 6, які набрали по 25 голосів під час голосування, більшістю голосів 

учасників групи  було обрано для розробки проекту А проблему, запропоновану Андрієм: 

Проблема дефіциту і відродження духовно культури української родини. +25/25; [+24 – результат 
референдуму]. На основі назви проблеми виробляється назва проекту, яка має не запитувальну, а 

конструктивну форму. Слід відмітити, що на основі однієї назви проблеми можуть бути 

сформульовані декілька назв проекту, що також має бути обговорене в групах.  
Назва проекту: Програма відродження духовної культури  української сім’ї як основи 

нації. 

Мета: Досягнення гуманізму засобами демократії і освіти. 
Методи: Дослідження, опитування, пропаганда і просвіта, школа як осередок 

громадянського суспільства, справжня демократія.  

Виконавці: Громадянське суспільство як стимул і організатор. 

Ресурси: Достатнє державне забезпечення – фінансове, кадрове, організаційне. 
Термін: 5-6 років (термін президентської каденції та початок каденції наступного 

президента). 

Контроль та відповідальність: Громадянське суспільство як зразок і чесні службовці. 
Очікуваний ефект: Чесні гроші і гармонійні стосунки у державі. 

             Від імені усіх директорів міста Кременчука висловився пан Андрій: Дуже цікаво. Треба 

консолідувати всі проблеми. Ви нам дуже сподобалися. Дякуємо Вам! 

 
 

 

 
 

 

 



 

Професор Рибалка виступає на семінарі перед директорами шкіл міста Кременчука 

 

 
 

Професор Самодрин А.П. ілюструє положення своєї доповіді графіком 
 

 



 
 

Директори шкіл Кременчука розподілилися на п’ять тренінгових груп 

 

 

 
 

Проблеми освіти потребують індивідуальних роздумів директорів шкіл та 

 колективного обговорення у тренінгових групах  



 
 

Директори шкіл Кременчука активно голосують на тренінгу громадянського суспільства як 
інституту прямої демократії щодо  пріоритетності подальшого розгляду і обговорення 

 проблем як основи розробки проектів 

 
 

 
 

Колективне фото учасників семінару – доповідачі і директори загальноосвітніх 

 шкіл м. Кременчук 



 

 

 

ІІІ пункт експедиції, 26 вересня 2019 року, Кременчук, 

 Педагогічний коледж імені А.С.Макаренка 

 

 

Третім пунктом психопедагогічної експедиції став Кременчук, де 26 вересня на базі Педагогічного 

коледжу іменгі А.С.Макаренка відбувся Регіональний науково-практичний семінар 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКОЛИ ЯК ОСЕРЕДКУ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ, СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І 

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» 

ПРОГРАМА 

                                 Міністерство  освіти  і  науки  України 

                              Національна академія педагогічних наук України 

                               Інститут  педагогічної  освіти  і  освіти  дорослих 

                                 імені Івана Зязюна НАПН України (м. Київ) 

                                   Український  науково-методичний  центр 

                                   практичної  психології  та  соціальної  роботи 

                              НАПН України (м. Київ) 

                            Полтавський національний педагогічний університет 

                              імені В. Г. Короленка 

                             Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут 

                                «Бейт-Хана» (м. Дніпро) 

                               Кременчуцький  педагогічний  коледж 

                                   імені А. С. Макаренка 

 

26 вересня 2019 р. 

Регіональний науково-практичний семінар 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКОЛИ ЯК ОСЕРЕДКУ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ, СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І  

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» 

Кременчук – 2019 

Мета заходу. Удосконалення освітніх механізмів формування особистісного потенціалу 

громадянина України для успішності демократичних зрушень територіальних громад в напрямі 
подальшого становлення і розвитку громадянського суспільства. 

Організаційний комітет: 

Гальченко Іван Васильович – заслужений працівник освіти, директор Кременчуцького 

педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка – голова;  



Деньга Наталія Миколаївна – кандидат педагогічних наук, заступник директора з 

навчально-методичної роботи Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка;  

Кулікова Тетяна Василівна – кандидат філологічних наук, доцент кафедри педагогіки та 
психології дошкільної освіти та гуманітарних дисциплін Кременчуцького педагогічного коледжу 

імені А.С. Макаренка,  методист коледжу; 

Моргун Володимир Федорович – кандидат психологічних наук, професор кафедри 
психології Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, 

заслужений працівник освіти України; 

Олійник Ірина Олексіївна – старший викладач кафедри педагогіки та психології 

початкової освіти Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка; 
Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих 

імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник лабораторії прикладної 
психології освіти Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної 

роботи НАПН України (м. Київ); 

Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки і 

психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-Хана» (м. Дніпро). 
Учасники: представники влади, керівники освітніх установ, науковці, методисти, викладачі 

коледжу, студенти. 

Місце проведення: Кременчуцький педагогічний коледж імені А.С. Макаренка. 

Час Зміст 

13.00 – 13.20 Зустріч учасників семінару, реєстрація, кава-брейк 

13.20 – 13.30 Фотографування на згадку 

13.30 – 13.45 

Відкриття заходу, представлення учасників, вітальне слово 

Гальченко Іван Васильович – заслужений працівник освіти, директор 
Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка 

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник 

лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру 

практичної психології і соціальної роботи НАПН України (м. Київ) 
Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-

Хана» (м. Дніпро) 

13.45 -14.05 

«Психолого-педагогічні засади роботи громадянського суспільства як інституту прямої 
демократії в умовах системи освіти» 

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 

дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник 
лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру 

практичної психології та соціальної роботи НАПН України 

14.05 – 14.25 

«Гуманістичний вимір педагогічної дії» 
Олійник Ірина Олексіївна – голова Полтавського обласного осередку гуманної 

педагогіки, старший викладач кафедри педагогіки та психології початкової освіти 

Кременчуцького педагогічного коледжу імені А.С. Макаренка 

14.25 – 14.45 

«Кожен українець як особистість і всі українці як народ зобов’язані відродити 
справжню демократію…» 

Моргун Володимир Федорович - кандидат психологічних наук, професор кафедри 

психології Полтавського національного педагогічного університету імені 

В.Г. Короленка, заслужений працівник освіти України 

14.45 - 15.05 

«Проблеми педагогічної організації регіону біосфери в світлі завдань децентралізації 

державного управління і освіти»  
Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-

Хана» 

15.05 – 17.30 «Тренінг первинного педагогічного осередку громадянського суспільства як інституту 



прямої демократії»  

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, провідний 

науковий співробітник відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти 
дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, головний науковий співробітник 

лабораторії прикладної психології освіти Українського науково-методичного центру 

практичної психології і соціальної роботи НАПН України; 

Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 
педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту «Бейт-

Хана» 

17.30 – 18.00 Підведення підсумків, прийняття рекомендацій 

 
              * Тексти доповідей наведені в кінці звіту. 

 

Проведення тренінгу первинного педагогічного осередку громадянського 

 суспільства як інституту прямої демократії  

 

          Присутні: тренер Рибалка Валентин Васильович та його заступник Самодрин Анатолій     
Петрович; 5 викладачів КПК вмені А.С.Макаренка; 24 студентів КПК імені А.С.Макаренка. 

Всього було присутньо на тренінгу 29 студентів і викладачів, з яких були сформовані п’ять груп, 

що розташувалися за п’ятьма столами. В кожній групі були обрані по два спікери, які 

організовували обговорення актуальних питань і по черзі висловлювали їх вголос, щоб було чути 
іншим група, а також – ведучому тренінг, його заступнику, протоколісту та рахувальнику. 

          Вже на першому кроці відбулося перше голосування щодо прийняття наявної форми  

самоорганізації, правових засад роботи, норм представництва тощо. На  другому етапі висувалися 
актуальні проблеми, голосувалася їх пріоритетність та послідовність  обговорення в групах та 

усього осередку, на основі чого вони виносилися на етап створення проектів. 

            Слухали: Повідомлення Рибалки В.В. про сутність демократії, про правові засади роботи 

тренінгу, про Свободу, Рівність, Братерство як принципи проведення тренінгу. 
            Виступили: з питання про те, що таке свобода: 

            Станіслава: свобода – це можливість вільно обирати; Вікторія: свобода – це воля; Ірина: 

свобода – це незалежність; Валентин Васильович: свобода в позитивному сенсі – це вільні дії для 
чогось (для праці, творчості, продуктивних стосунків), а в негативному сенсі – це вільні дії від 

чогось (праці, творчості, стосунків тощо). 

            Виступили з питання, кого ви представляєте: 
        Катерина: я представляю групу У-41; 

        Валерія: я представляю свою родину у складі 6 осіб; 

            Валентин Васильович: можна представляти сусідів, колег, вулицю, місто, державу з їх 

інтересами та потребами покращення життя. 
            Виступив Анатолій Петрович з питання необхідності належної активності особистості в 

ході тренінгу . 

            Виступили спікери з питань висування актуальних проблем покращення життя: 
            Нижче наводяться проблеми, сформульовані групами в порядку їх висування та вказівкою 

імені їх автора. 

            1.Проблема розширення прав студентів на вибір форм діяльності згідно зі статусом кодексу 
коледжу. Анастасія. 

      +7/29; (набрала меншість голосів, тому далі не розглядається, але враховується) 

            2.Проблема відповідності бажаних студентами запитів з можливостями їх реалізації. Роман. 

      +7/29; (набрала меншість голосів, тому далі не розглядається, але враховується) 
            3.Проблема зупинення глобального потепління. Яна. 

      +24/29; №2 

4.Проблема забруднення Дніпра, що загрожує екологічною катастрофою. Поліна. 
       +18/29; № 4 

5.Проблема гострих конфліктів, війни і миру в широкому сенсі : між країнами, людьми та в 

родині. Ірина. 

        +17/29; №6 
             6.Проблема ефективного діалогу між людьми і зокрема між поколіннями. Віталій. 

      +8/29; (набрала меншість голосів, далі не розглядається, але враховується) 



             7.Проблема незахищенності вчителів від неадекватної поведінки батьків. Анастасія. 

      +19/29; №3 

             8.Проблема катастрофічного стану доріг в Полтавській області. Марія. 
       +25/29; №1 

             9.Проблема інклюзивності в сучасній українській освіті. Мар’яна. 

       +18/29; №5 
            10.Проблема самореалізації людської особистості в сучасній Україні. Альбіна. 

           +16/29; №7  

            Назва проекту А по проблемі 8, яка набрала більшість голосів: Проблема катастрофічного 

стану доріг в Полтавській області – була переформульована наступним чином: Дорогам 
Полтавщини – європейську якість. Або: Екологічно зважені та соціально адаптовані дороги з 

пересуванням енергоефективним транспортом. В процесі обговорення проекту автори проблеми 

не змогли проявити свою компетентність у дорожній справі. Загальні міркування призвели до 
сумнівів у доцільності подальшої роботи за проектом А. Те ж саме сталося і з проектом Б. 

           Тому було проведене пілотажне голосування по можливості компетентного складання і 

виконання авторами проблем відповідних проектів А і Б: по проблемі №8 – 0 голосів, а по 

проблемі №3 – 11 голосів. Таким чином проблеми А і Б та відповідні до них проекти 
відхиляються. 

            Приймається рішення приступити до складання проекту В по проблемі №7: Проблема 

незахищеності вчителів від неадекватної поведінки батьків. 
1.Назва проекту:  Спочатку була запропонована назва: Гуманість і партнерство у 

стосунках між батьками-вчителями-учнями. Після обговорення була прийнята уточнена назва:  

Система гуманізації у взаємодії між батьками, вчителями та учнями. 
 2.Мета: гармонізація стосунків засобами гуманної педагогіки. 

3.Методи,  технології: існуючі у гуманній педагогіці методичні засоби. 

4.Виконавці: волонтерські групи, батьківські об’єднання, творчі групи вчителів, асоціації 

студентів. 
5.Економічні ресурси: преміювання вчителів. 

6.Час, термін виконання: 10 років. 

7.Простір,територія: Полтавська область, експериментальні навчальні заклади. 
8.Контроль і відповідальність: голова і секретар Полтавського обласного осередку 

гуманної педагогіки. 

9.Очікуваний ефект: зміна на краще взаємостосунків шляхом впровадження ідей 
гуманної педагогіки. 

10.Удосконалення: враховувати час, не поєднювати доповіді і тренінг. 

Проведений референдум доволив ухвалити даний проект «Система гуманізації у взаємодії 

між батьками, вчителями, учнями» 25 голосами «За» з 29 присутніх. 
   

 

 

 

 

 



 

Професор Самодрин А.П. підносить думки студентів та викладачів  
Педагогічного  коледжу імені А.С.Макаренка до рівня ноосфери В.І.Вернадського 

 

 

 
 

Професор Рибалка В.В. викладає педагогам  і студентам Педагогічного коледжу 
 імені А.С.Макаренка принципи і процедури демократії 

 

 



 
 

Студентки Педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка беруть участь у тренінгу 
 громадянського суспільства як інституту прямої демократії 

 

 

 
 

Роздуми студентів і викладачів Педагогічного коледжу імені А.С.Макаренка 

в ході тренінгу над новими проблемами, пов’язаними із демократизацією освіти 

 

 

 

 

 

 

 



IV пункт експедиції, 27 вересня 2019 року, Новомосковськ, Колегіум №11 

 

ПРОГРАМА 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ  І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ 

ІМЕНІ ІВАНА ЗЯЗЮНА 

УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ  ПСИХОЛОГІЇ  
ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ НОВОМОСКОВСЬКОЇ  МІСЬКОЇ РАДИ 

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ 
КОЛЕГІУМ № 11 ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД І-ІІІ СТУПЕНІВ 

 

27 вересня 2019 року 

Регіональний науково – практичний семінар 

«Психолого-педагогічне забезпечення розвитку школи як осередку демократизації, становлення 

громадянського суспільства і громадянина України» 

м.Новомосковськ - 2019 

Мета заходу. 

   Удосконалення освітніх механізмів формування особистісного потенціалу громадянина України для 

успішності демократичних зрушень в напрямі подальшого становлення і розвитку громадянського 
суспільства. 

Учасники: представники влади, науковці, методисти, педагогічний колектив колегіуму № 11. 

Час 

проведення 

                                           Зміст 

 

13.00 – 13.10 Зустріч учасників семінару 

13.10 – 13.30 Відкриття семінару, представлення учасників, вітальне слово. 

Третьякова Тетяна Миколаївна – директор колегіуму № 11 

Рибалка Валентин Васильович – доктор психологічних наук, професор, 

провідний науковий співробітник відділу психології праці Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, 

головний науковий співробітник лабораторії прикладної психології Українського 

науково – методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН 
України (м.Київ) 

Самодрин Анатолій Петрович – доктор педагогічних наук, професор кафедри 

педагогіки і психології Міжнародного гуманітарно-педагогічного інституту 

«Бейт – хана» (м.Дніпро) 

13.30 – 14.00 Психолого-педагогічні засади роботи  громадянського суспільства як інституту 

прямої демократії в умовах системи освіти. 

                                                           Рибалка Валентин Васильович 

14.00 – 14.30 «Проблеми педагогічної організації регіону біосфери в світлі завдань 

децентралізації державного управління освіти» 

                                                           Самодрин Анатолій Петрович   

14.30 – 15.10 Завдання громадянської освіти як навчального предмету в сприянні розвитку 
особистості юного громадянина. 

                              Поляков Сергій Якович, вчитель колегіуму № 11, 

                                             вчитель вищої категорії, вчитель методист 

 Учнівське самоврядування – як осередок становлення громадянськості школярів 
                     Іващенко Ірина Володимирівна, заступник директора        



            з виховної роботи, вчитель вищої категорії, вчитель методист 

 Роль проекту «Людина.Родина. Країна.» в реальному становленні освіти, 

розвитку духовного світу особистості. 

                         Канцера Марина Іванівна, вчитель колегіуму № 11,  
                                           вчитель вищої категорії, вчитель методист 

15.10 - 15.50   «Тренінг діяльності первинного педагогічного осередку громадянського 

суспільства як інституту прямої демократії». 

                                                       Рибалка Валентин Васильович  

                                                       Самодрин Анатолій Петрович  

15.50 – 16.10 Підведення підсумків, прийняття рекомендацій.  

 

*Тексти доповідей наводяться в кінці звіту. 

Тренінг первинного педагогічного осередку громадянського суспільства 

 як інституту прямої демократії. 

         І.Організаційний крок: ведучі: Рибалка В.В. і Самодрин А.П., сформовано 5 груп, 

узгоджені правила проведення тренінгу і поводження його учасників на основі принципів 

Рівності, Свободи та Братерства. Присутні 36 чоловік. Розподіл ролей: 1 рахіфвник голосів, 

що також слідкує за дотримання регламенту (виступи – не більше 1-2 хвилин). Обраний 

також протоколіст, що фіксує зміст виступів. 

        У кожній групі з 7-8 осіб обрані по 2 спікери, усього 10 спікерів. 

        Узгоджено кількісні параметри представництва (пряма і опосередкована демократія).     

Проголосувало за правила самоорганізації 36 чоловік. 

         ІІ.Другий проблемний крок роботи. В межах кожної групи усвідомлюються та 

обговорюються актуальні проблеми освіти, суспільства, держави. 

Актуалізовані вчителями під час тренінгу проблеми та їх пріоритетність, визначені 

шляхом голосування: 

1.Марина. Спікер 1 підгрупи учасників. Проблема недостатньої кількості вчителів в 

Україні. 

+36/36; І місце (найвищий пріоритет); Проект А 

         2.Тетяна. Спікер другої підгрупи. Проблема психофізіологічного перевантаження 

вчителів середньої школи та його негативного впдиву на їх стан та здоров’я. 

  +25/36; VIII місце 

         3.Марина. Спікер 3 підгрупи. Проблема недостатньої відповідальності батьків за 

виховання і навчання дітей. 

  +27/36; VII місце 

         4.Віолетта, Проблема недостатнього низького рівня матеріального забезпечення 

закладів освіти України. 

  +34/36; IІ місце 

         5.Дар’я. Спікер 5 підгрупи учасників. Проблема сортування та утилізації сміття в 

оточуючому навчальний заклад середовищі. 

  +22/36; ІХ місце 

Друге коло висування проблем та їх обговорення     

          6.Валентина. Другий спікер від першої підгрупи. Проблема перевантаження 

інформацією та звітністю навчальних закладів перед вищими органами, інстанціями освіти. 

  +34/36; ІІІ місце 

           7.Наталія.Другий спікер від другої підгрупи. Проблема погіршення здоров’я педагогів 

та недостатності заходів щодо оздоровлення педагогічних кадрів. 

  +30/36; VI місце 

          8.Катерина. Другий спікер від третьої підгрупи. Проблема недостатнього 

матеріального заохочення педагогічних кадрів та підвищення заробітної плати педагогів в 

умовах ринкової економіки. 

  +34/36; IV місце 

          9.Сергій. Другий спікер від четвертої підгрупи. Проблема подолання психологічної 

залежності учнів від сучасних інформаційних технологій та усунення їх негативного впливу 

на психофізіологічний стан та здоров’я. 

  +32/36; V місце 



          10.Наталія.Другий спікер від п’ятої підгрупи.Проблема економії та збереження енергії у 

навчальному закладі та оточуючому його середовищі. 

  +10/36; Х місце. Проблема набрала меншість голосів, тому далі не 

обговорюється, але враховується. 

 

Отже, 1 група висунула проблему, що зайняла І місце і на її основі буде розроблятися 

Проект А, 4 група – проблему, що зайняла 2 місце і на її основі буде розроблятися Проект Б. 

 

ІІІ проектний крок роботи тренінгу. Складання проекту. 

В якості основи проекту А обирається проблема 1, яка набрала 36 голосів з 36 

можливих, але має бути визначена назва проекту, оскільки ця проблема може вирішуватися 

різними варіантами. Проект А по актуалізованій проблемі 1 групи слід назвати не 

проблемно, а конструктивно. 

В ході обговорення пропозиції директора Колегіуму, яка приєдналася до першої 

підгрупи учасників, була запропонована певна назва проекту: 

Назва проекту: Вчителю – статус державного службовця. 

Мета проекту: Збільшити кількість вчителів і водночас якість їх підготовки у вищих 

педагогічних навчальних закладах. 

Методи (шляхи вирішення проблеми): Державна програма підтримки педагогічних 

династій; Гідна заробітна плата вчителю – залежно від успішності його професійної 

діяльності; Зняття перевантаження, що веде до емоційного вигорання та професійних 

хвороб; Розробка системи соціальних преференцій і матеріальних стимулів для молодих 

вчителів і педагогів похилого віку;  Створення сприятливого екологічного середовища для 

педагогів і учнів; Подолання психологічної залежності від нових інформаційних технологій; 

Демократизація освіти тощо. 

Виконавці: органи освіти. громада, громадянське суспільство разом з державними 

установами. 

Термін виконання: 4 роки.  

Простір і територія: уся Україна та всі її навчальні заклади. 

Економічні ресурси: потребує додаткового обґрунтування, але не менше, ніж 

передбачено за бюджетними нормами у середньому в європейських країнах. 

Контроль і відповідальність: громада та громадянське суспільство у співпраці з 

державними органами освіти. 

Очікуваний ефект: Освіта стане пріоритетною галуззю держави, що призведе до 

виховання культурного громадянина і працівника. 

Як удосконалити подальшу роботу тренінга: Лаконічність виступів. Дотримання 

регламенту. Оригінальність ідей. Більша аргументованість ідей з боку виступаючих. Більше 

порядку в роботі. 

Даний проект А був поставлений на референдум і отримав 35 голосів з 36 наявних і 

тому був прийнятий як обов’язковий для виконання.  

 

          ІV і  V  кроки роботи реалізовані на останніх етапах складання проекту. 

 

 

 

 

 



 
 

      Виступ професора Рибалки В.В. на семінарі в рідному Новомосковському колегіумі №11  

 



 
 

Професор Самодрин А.П. виступає з доповіддю на семінарі 

 в Новомосковському колегіуму №11 

 



 
 

Директор Новомосковського колегіуму № 11 Третьякова Тетяна Миколаївна  
та вчителі слухають доповіді професорів 

 

 
 

Обговорення доповіді не припиняється навіть під час фотографування 

учасників семінару 

 
 

 

 

 

 



 
 

Початок тренінгу педагогічного осередку громадянського суспільства у Колегіумі №11 

 

 



 
 

Вчителі Колегіуму № 11 обговорюють актуальні  проблеми освіти в ході тренінгу 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V пункт експедиції 25-27 вересня 2019 рік, Суми. В.Ф.Моргун. 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ  НАУК УКРАЇНИ  

ПРЕЗИДЕНТСЬКИЙ ФОНД ЛЕОНІДА КУЧМИ «УКРАЇНА» 

ДНІПРОВСЬКИЙ ОБЩИННИЙ ФОНД 

МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ОБ’ЄДНАННЯ ІМЕНІ СЕРГІЯ ПОДОЛИНСЬКОГО 

СУМСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ГЛУХІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ОЛЕКСАНДРА 

ДОВЖЕНКА 

 

ПРОГРАМА 

МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ 

«МОДЕЛІ СОЦІОКУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ПЕРСПЕКТИВИ ТА 

МОЖЛИВОСТІ У СВІТЛІ ІСТОРИЧНОЇ СПАДЩИНИ СУЧАСНОГО ТА МАЙБУТНЬОГО» 

25-27 вересня 2019 року 

СУМИ – 2019 

                                                                ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ 

Голова – Ладика Володимир Іванович, д-р с-г. н., професор, академік НААН України, ректор 

СНАУ. 
Заступники голови –  Данько Юрій Іванович, д-р економічних н., професор, проректор з 

наукової роботи СНАУ; 

Шевель Анжеліка Олександрівна, к. філософ. н., доцент, завідувач кафедри філософії та 

соціально-гуманітарних дисциплін; 
Шестакова Світлана Олександрівна, канд. філолог. наук, доцент, зав. кафедри державно-

правових дисциплін та українознавства. 

Члени оргкомітету – Переломова Олена Степанівна, д-р філолог. н., професор кафедри 
філософії; 

Корнієнко Олександр Миколайович, канд. філософ. н., доцент кафедри філософії та соціально-

гуманітарних дисциплін; 

Кубрак Олег Вікторович, ст. викл. кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін; 
Переломов Антон Юрійович, ас. кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін; 

Гончаренко Анатолій, канд. істор. н., доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства. 
Рожкова Людмила Іванівна, канд. істор. н., доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства; 

Михайліченко Микола Анатолійович, канд. істор. н., ст. викл. кафедри державно-правових 
дисциплін та українознавства. 

 

                                                         ПОРЯДОК РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 

25 вересня 2019 року 

9.00-10.00 – заїзд та реєстрація учасників конференції 

10.00-12.00 – екскурсія університетом 

12.00-14.00 – пленарне засідання 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
http://naas.gov.ua/
http://naas.gov.ua/


14.00-15.00 – обід 

15.00-17.00 – робота секцій 

26 вересня 2019 року 
8.00-8.15 – виїзд до м. Глухів та с. Воздвиженське Ямпільського району 

10.30 – відвідування Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка та екскурсія містом Глухів 
12.30-13.30 – обід 

13.30 – 14.00 – переїзд до с. Воздвиженське 

14.00 – 15.00 – екскурсія до музею Неплюєвського Братства 

15.30 – виїзд до м. Суми 

        27 вересня 2019 року 

10.00 –11.00 – підбиття підсумків конференції 

11.30 – від’їзд учасників 
 

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ КОНФЕРЕНЦІЇ 

(зал вченої ради СНАУ, 3-й поверх гол. корпус) 

 
12.00-12.10 – вступне слово голови оргкомітету конференції доктора сільсько-господарських наук, 

професора, академіка НААН України, ректора СНАУ Ладики Володимира Івановича. 

12.10-12.15 – вітальне слово голови ГО Екополіс «Ірій – Сад», члена правління ДОФ Гудкова 

Генадія Олеговича. 

12.15-12.20 – вітальне слово заступника голови оргкомітету конференції кандидата філософських 

наук, доцента, завідувача кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін Шевель Анжеліки 

Олександрівни. 

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

ДОПОВІДІ 
1. Шилов Юрій Олексійович – почесний доктор історичних наук, професор, академік (6 академій 

України, РФ, США) (м. Київ). Основа исконно-прогрессивного Права украинцев, славян, европейцев, 

индоевропейцев и всего цивилизованного человечества. 
2. Завгородній Юрій Юрійович – доктор філософських наук, інституту філософії ім. Г.С. Сковороди 

НАНУ (м. Київ); Історико-культурна область Надпоріжжя – Запорожжя як сакральний кластер. 

3. Євсєєва Галина Петрівна – доктор наук державного управління, професор, завідувач кафедри 
українознавства, документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА (м. Дніпро). Роль української 

еліти у формуванні етнокультурної ментальності українського соціуму в контексті викликів часу. 

4. Воробйов Віктор Васильович - кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування і 

дизайну Придніпровської державної академії будівництва та архітектури (м. Дніпро). Экологические 
аспекты развития территорий. 

5. Гринів Лідія Святославівна – доктор економічних наук, професор Львівського національного 

університету імені Івана Франка, завідувач кафедри економіки України (м. Львів). Сталий розвиток 
територій в умовах реформи децентралізації. 

6. Мельник Леонід Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, 

підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного  університету (м. Суми). Досвід 

Неплюєвського братства в контексті сучасного розвитку України. 
7. Моргун Володимир Федорович, кандидат психологічних наук, професор кафедри психології 

Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава). Демократія 

в трудових школах: від Миколи Неплюєва і Антона Макаренка до Федора Моргуна і Олександра 
Захаренка. 

8. Шляхова-Кармоліна Олена Юріївна – гол. лікар стоматологічної фірми «Витэлит» (м. Дніпро). 

Пороги Днепра и Велнес – центры на них. 
 

РОБОТА СЕКЦІЙ 

Секція І: ГУМАНІТАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ 

СУСПІЛЬСТВА. 

(Керівник: Мельник Л.Г.) 



Архипова Галина Василівна – валеопсихолог, експерт біоенергоінформаційних технологій (м. Дніпро). 

Проект OL′SVOL′D – культурный аспект Украины как центр планетарного сознания. 

Іванова Світлана Анатоліївна – к.філол.н., доцент кафедри реклами та зв’язків з громадськістю 
Дніпровського національного університету (м. Дніпро). Homo informationalis: особенности управления. 

Гудков Генадій Олегович - голова ГО Екополіс «Ірій – Сад», член правління ДОФ; Шпірка Ігор 

Іванович – голова правління ДОФ (м. Дніпро). Экополис «Ирий – сад» на днепровских порогах. 
Заіка Віталій Миколайович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри соціальної роботи 

Полтавського інституту економіки і права ВНЗ «Відкритий міжнародний університет розвитку людини 

«Україна» (м. Полтава). Створення ментальних карт України в якості сприяння соціо-культурному 

розвитку її територій. 
Вільхова Тетяна Володимирівна – к. е. н., доцент кафедри освітнього менеджменту, державної 

політики та економіки Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 

Дніпропетровської обласної ради» (с. Олександрівка, Дніпропетровська обл.). Проектний менеджмент 
в освітніх закладах. 

Бондаренко Дмитро Іванович – Машинобудівний коледж СумДУ (м. Суми). Роль соціально-

гуманітарного знання у технонауковому дискурсі. 

Лазарева Марина Леонідівна – к. ф. н., в. о. доцента кафедри гуманітарної освіти Львівського 
національного аграрного університету (м. Львів). Роль філософії у становленні молодої людини. 

Сиченко Віктор Володимирович – доктор наук з державного управління, професор, ректор 

комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської 
обласної ради»; Безена Іван Михайлович – к. ф. н. завідувач кафедри соціально-гуманітарної освіти 

КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти», Рибкіна Світлана Олексіївна – аспірант, ст. 

викладач Комунального закладу вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти» 
Дніпропетровської обласної ради» (м. Дніпро). Інформаційно-медійні аспекти розвитку 

компетентностей посадовця публічного управління: питання освіти і самоосвіти. 

Ковтун Віра Володимирівна – к. іст. н., доцент Дніпровського національного університету 

залізничного транспорту ім. ак. В. Лазаряна (ДНУЗТ) (м. Дніпро). Територіальна ідентичність – як 
засіб підвищення конкурентоспроможності громад. 

Гриценко Андрій Петрович – к. п. н., ст. викладач Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка, докторант Національного педагогічного університету імені М. 
П. Драгоманова (с. Слоут, Глухівський р-н, Сумської обл.). Використання мультимедійних технологій у 

процесі навчання історії студентів закладів вищої педагогічної освіти. 

Сова Людмила Миколаївна - приватний психолог, магістр з психології, волонтер  МОД Аллатра (м. 
Суми). Духовно-нравственные ценности – фундамент формирования созидательного общества. 

Мельник Леонід Григорович, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки, 

підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного  університету (м. Суми), Ковальов  

Богдан Леонідович, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-
адміністрування Сумського державного  університету (м. Суми). Досвід Неплюєвського братства в 

контексті сучасного розвитку України. 

Моргун Володимир Федорович, кандидат психологічних наук, професор кафедри психології 
Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (м. Полтава). Демократія 

в трудових школах: від Миколи Неплюєва і Антона Макаренка до Федора Моргуна і Олександра 

Захаренка. 

 

Секція ІІ: КУЛЬТУРНІ ПРАКТИКИ ПОВСЯКДЕННОСТІ І ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ 

ІНДУСТРІЙ. 

                                                       (Керівник: Переломова О.С.) 
Шпірка Ігор Іванович – голова правління ДОФ (м. Дніпро); Пристромко Максим Петрович - 

виконавчий директор ДОФ (м. Дніпро). Місія України та її народу у гармонійному розвитку людства. 

Будкевич Андрій – член НСЖУ, дослідник українського мистецтва, брендолог (м. Мукачево). Коротке 
слово про традиції закарпатської школи малярства. (Живі класики школи. Погляд із сьогодення). 

Баланюк Наталія Юріївна – к. юр. н., викладач правових дисциплін ДПТНЗ «Шосткинське вище 

професійне училище» (м. Шостка). Розвиток гуманітарних технологій в контексті євроінтеграційної 

суспільно-економічної формації. 
Кузьменко Наталія Миколаївна  - старший викладач кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства (м. Суми). Культурні практики повсякдення в об̕єднаних територіальних горомадах 

Сумщини. 



Благосмислов Олександр Сергійович – канд. пед. наук, доцент кафедри технологічної та професійної 

освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка (м. Глухів). Досвід Великої Британії у розвитку креативної 

економіки в державі. 
Гурба Олександр Анатолійович - директор ДПТНЗ «Шосткинське вище професійне училище» (м. 

Шостка). Творчій потенціал керівника професійно-технічного Навчального закладу: трансформаційний 

аспект сучасної освіти. 
Кубрак Олег Вікторович – ст. викладач кафедри філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

Сумського національного аграрного університету (м. Суми). Етикет як невід’ємна частина культурної 

практики повсякденності. 

Слобода Валентина Володимирівна – директор комунального закладу культури «Дніпровський 
Будинок мистецтв» Дніпровської міської ради (м. Дніпро). Українська витинанка як одна із складових 

збереження та розвитку традиційної культури. Регіональний аспект. 

Зайцева Вікторія Сергіївна – викладач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного 
університету (м. Черкаси). Мистецтво фотографії: традиції та новації. 

Гладкова Ірина Павлівна – ст. викладач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного 

університету; Деркач Сергій Петрович - ст. викладач кафедри дизайну Черкаського державного 

технологічного університету (м. Черкаси). Цифровий живопис: перспективи розвитку. 
Переломова Олена Степанівна – д. філол. н. професор кафедри філософії та соціально-гуманітарних 

дисциплін Сумського національного аграрного університету (м. Суми). Мовна картина світу українців в 

екзистенційному вимірі: художній дискурс. 
Вискварка Яна Миколаївна – ст. викладач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного 

університету (м. Черкаси). Плакат как инструмент графического дизайна в политической рекламе: 

исторический аспект. 

 

Секція ІІІ: УКРАЇНСЬКА КУЛЬТУРА ТА ІСТОРІЯ: ГЛОБАЛЬНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ 

АСПЕКТИ 

(Керівник: Рожкова Л.І.) 
Кужельна Олена Валеріївна - член Національної спілки краєзнавців України, начальник 

організаційного відділу виконавчого апарату Шосткинської районної ради (м. Шостка). Дослідження 

регіональної історії Сіверщини громадськими та науковими інституціями на початку 1920 – 1930 рр. 
(на прикладі Шосткинщини). 

Снагощенко Валентина Володимирівна - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри всесвітньої 

історії, міжнародних відносин та методики навчання історичних дисциплін Сумського державного 
педагогічного університету імені А.С.Макаренка (м. Суми). Освітні екскурсії як метод 

соціокультурного розвитку учнів у навчальних закладах міста Суми (2-а пол. ХІХ – поч. ХХ ст.). 

Снагощенко Леся Вікторівна – студентка магістратури Навчально-наукового інституту фізичної 

культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка (м. Суми). Історико-
соціальні аспекти розвитку фізичної культури і спорту на Сумщині наприкінці ХІХ – на початку ХХ 

століття. 

Кононенко Олена Миколаївна - молодший науковий співробітник ННЦ «Інститут аграрної економіки» 
(м. Київ). Збалансований розвиток сільських територій як складова екологічної політики ЄС. 

Авдасьов Валерій Миколайович - директор народного музею М.М. Неплюєва, (с. Воздвиженьске).  

Проблеми організації музею-заповідника «Трудове братство М.М. Неплюєва». 

Гуденко-Наконечна Олена Петрівна – кандидат мистецтвознавства, професор кафедри філософії та 
педагогіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» (м. Дніпро). 

Січеславський культурний регіон. 

Борисенко Надія Анатоліївна – канд. пед. наук, ст. викладач кафедри технологічної і професійної 
освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка (м. Глухів). Вивчення майбутніми вчителями трудового 

навчання та технологій гастрономічних традицій Сумщини  у контексті відродження української 

культури 
Сєрих Тетяна Миколаївна – аспірантка кафедри педагогічки та психології початкової освіти 

Глухівського національного педагогічного університету ім. О.Довженка (м. Суми). Термін «культура» в 

контексті формування полікультурної комунікативної компетентності в умовах глобалізаційних 

тенденцій сьогодення. 
Дещенко Олександр Миколайович  – канд. пед. наук, старший викладач кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка (м. Глухів). Генеза розвитку культури у 

технічній творчості. 



Завгородній Юрій Юрійович – д. ф. н., с.н.с. Інституту філософії ім. Г.С. Сковороди НАНУ (м. Київ); 

Власов О. Ю. – м.н.с. Національний заповідник «Хортиця» (м. Запоріжжя). Історико-культурна 

область Надпоріжжя – Запорожжя як сакральний кластер. 
Демиденко Надія Михайлівна - кандидат історичних наук, старший науковий                                                            

співробітник Сумської філії Харківського національного                                                           університету  

внутрішніх справ, завідувач кафедри                                                        гуманітарних дисциплін (м. Суми). 
«Братство любові» Миколи Неплюєва (1851 - 1908) (через призму спогадів Миколи Василенка (1866-

1935). 

Марченко Станіслав Сергійович – канд. пед.. наук, старший викладач кафедри технологічної і 

професійної освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка (м. Глухів). Ознайомлення майбутніх учителів 
технологій з українськими традиціями і культурою в процесі проектування та виготовлення меблів. 

Шейко Віталій Костянтинович – голова правління ГО «Рідний край» (м. Суми). Суспільство 

майбутнього на землях Сумщини кінця XIX - початку XX століття. 
Білевич Світлана Вікторівна – канд. пед. наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти 

Глухівського НПУ ім. О. Довженка (м. Глухів). Регіональний підхід у вивченні декоративно-ужиткового 

мистецтва: досвід упровадження. 

Білевич Ігор Володимирович – доцент кафедри технологічної і професійної освіти Глухівського НПУ 
ім. О. Довженка (м. Глухів). Роль  сіверської школи дереворізьблення у збереженні культурної спадщини 

регіону. 

Андрушкевич Олена  –  заступник директора Агенції регіонального розвитку              Полтавської 
області, Голова Правління БО «МБФ «ЗЛАГОДА». «Формування екологічної культури та свідомості 

громади - запорука  гармонійного розвитку України». 

Храмова-Баранова Олена Леонідівна – д. і. н., професор кафедри дизайну Черкаського державного 
технологічного університету (м. Черкаси). Історико-етнографічна тематика в творах Амвросія Ждахи. 

Хоруженко Тетяна Анатоліївна – канд. пед. наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти 

Глухівського НПУ ім. О. Довженка (м. Глухів). Історичні  аспекти становлення технологічної освіти 

на теренах сучасної України. 
Саєнко Ірина Федорівна – викладач кафедри дизайну Черкаського державного технологічного 

університету; Суржиков Іван Васильович – ст. викладач кафедри дизайну Черкаського державного 

технологічного університету (м. Черкаси). Мистецтво плетіння: становлення і розвиток в Україні. 
Корнієнко Олександр Миколайович - к.ф.н., доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних 

дисциплін СНАУ (м. Суми). Криза мультикультуралізму сучасного суспільства: світоглядний аспект. 

 

Секція ІV: МІСЬКИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ РОЗВИТОК У СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

                                                    (Керівник:Переломов А.Ю.) 

Шилов Юрій Олексійович – почесний доктор історичних наук, професор, академік (6 академій 
України, РФ, США) (м. Київ). Основа исконно-прогрессивного Права украинцев, славян, европейцев, 

индоевропейцев и всего цивилизованного человечества. 

Копитко Андрій Дмитрович – к.і.н., доцент кафедри гуманітарної освіти Львівського національного 
аграрного університету (м. Дубляни). Політико-правові аспекти розвитку органічного землеробства в 

Україні. 

Калюжна Світлана Вікторівна - старший викладач кафедри міжнародних відносин Сумського 

національного аграрного університету (м. Суми). Органи місцевого самоврядування України: 
інформаційно-правові аспекти розвитку територій 

Авдасьов Валерій Миколайович – директор народного музею М.М. Неплюєва (с. Воздвиженске, 

Ямпільский р-н, Сумська обл.). Проблеми організації музею-заповідника «Трудове братство М.М. 
Неплюєва». 

Борисенко Людмила Миколаївна – зав. кафедри дієтології Европейського інституту природньо-

наукових досліджень та дистанційного навчання, (м. Дрезден, Німеччина). Територія здоров'я. 
Вискварка Яна Миколаївна - старший викладач кафедри дизайну Черкаського державного 

технологічного університету, (м. Черкаси). Плакат как инструмент графического дизайна в 

политической рекламе: исторический аспект. 

Євсєєва Галина Петрівна – доктор  наук державного управління, професор, завідувач кафедри 
українознавства, документознавства та інформаційної діяльності ПДАБА (м. Дніпро). Роль української 

еліти у формуванні етнокультурної ментальності українського соціуму в контексті викликів часу. 

 



Секція V: ЕКОНОМІЧНІ, ІНФОРМАЦІЙНІ, ЕКОЛОГІЧНІ, СОЦІАЛЬНІ ТА ОСВІТНІ 

АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ 

                                                      (Керівник: Шевель А.О.) 
Воробйов Віктор Васильович - кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проектування і 

дизайну Придніпровської державної академії будівництва та архітектури, Шило О.С., старший викладач 

кафедри кафедри архітектурного проектування і дизайну Придніпровської державної академії 
будівництва та архітектури (м. Дніпро). Экологические аспекты развития территорий. 

Ливдар Марта Василівна – к.е.н., доцент кафедри фінансів НУ «Львівська політехніка» (м. Львів), 

Багрійчук Василь Олексійович – к.т.н. (м. Львів). Інноваційна модель формування сталих 

територіальних утворень  
Демичева Алла Валеріївна – к. соц. н., доцент кафедри соціології Дніпровського національного 

університету імені Олеся Гончара (м. Дніпро). Сусідство у сучасному великому місті. 

Зубцова Інна Володимірівна – асистент кафедри екології та ботаніка СНАУ (м. Суми). Стан популяцій 
деяких видів лікарських рослин заплавних лук Кролевецько-Глухівського геоботанічного району.  

Самошкін Анатолій Анатолійович – к.б.н., завідувач відділом зовнішньоекономічної діяльності; ТОВ 

Маїс, Ходаковська Ольга Василівна – д.е.н., заступник директора з науково-проектної роботи, 

Національного наукового центру «Інститут аграрної економіки» (м. Київ). Эко-семена будущего. 
Шляхова-Кармоліна Олена Юріївна – гол. лікар стоматологічної фірми «Витэлит» (м. Дніпро). 

Пороги Днепра и Велнес – центры на них. 

Суровцева Ірина Юріївна – к.і.н., доцент кафедри соціології та соціальної роботи Приазовського 
державного технічного університету (м.Маріуполь). Пляжно-купальна рекреація у міському просторі. 

Гринів Лідія Святославівна – д. е. н., професор Львівського національного університету імені Івана 

Франка, завідувач кафедри економіки України (м. Львів). Сталий розвиток територій в умовах 
реформи децентралізації. 

Кюнцлі Романа Василівна – к. філ.н., доцент кафедри дизайну архітектурного середовища ЛНАУ (м. 

Львів); Степанюк Андрій Володимирович – к.архіт., доцент кафедри архітектури та планування 

сільських поселень ЛНАУ (м. Львів). Ревіталізація палацо-замкових комплексів на основі створення 
екопоселень. 

Носулько Б.В. – аспірант Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету (м. 

Дніпро). Роль органів місцевого самоврядування у сфері розвитку соціальної інфраструктури 
муніципальних утворень. 

Гончаренко Марія Степанівна – д. біол. н., професор кафедри валеології філософського факультету 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна (м. Харків). Сучасні завдання 
Територіальних Громад в питаннях навчання і оздоровлення населення (дітей) України. 

Божкова Вікторія Вікторівна – д. е. н., професор кафедри бізнес-економіки та адміністрування 

Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (м.Суми). Розроблення елементів 

бренду території (на прикладі с. Воздвиженське). 
Литвин Ольга Миколаївна – канд. пед. наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти 

Глухівського НПУ ім. О. Довженка (м. Глухів). Проблеми формування графічної культури у майбутніх 

педагогів професійного навчання. 
Манн Руслан Володимирович – д. е. н., професор, зав. кафедри економіки та підприємництва 

Черкаського державного технологічного університету; Баранов Гліб Олексійович – студент 3 курсу 

факультету економіки і управління Черкаського державного технологічного університету (м. Черкаси). 

Аналіз історичних аспектів розвитку неоконсерватизму 1970-1990 років. 
Шевель Борис Олександрович  – канд. пед. наук, доцент кафедри технологічної та професійної освіти 

Глухівського НПУ ім. О. Довженка (м. Глухів). Розвиток економічної культури майбутніх учителів 

трудового навчання та технологій засобами ІКТ. 
Антонець Марина Олексіївна – к. псих. н., доцент кафедри рослинництва Полтавської державної 

аграрної академії, доцент кафедри педагогіки і психології ПВНЗ «Український гуманітарний інститут; 

Антонець Олександр Анатолійович – к. с-г. н., доцент кафедри рослинництва Полтавської державної 
аграрної академії (м. Полтава). Артфестиваль як модель соціокультурного розвитку. 

Герасько Тетяна Володимирівна – к. с-г. н., доцент кафедри плодоовочівництва та біохімії 

Таврійського державного агротехнологічного університету (м. Мелітополь). Виробництво екологічної 

продукції  - перспектива аграрної спеціалізації України. 
Пінчук Ірина Олександрівна – к п. н., докторант Глухівського національного педагогічного 

університету імені Олександра Довженка (м. Глухів). Формувальне оцінювання як засіб мотивації 

вивчення іноземної мови майбутніми вчителями початкової школи. 



Гончаренко Анатолій Володимирович – к. іст. н., доцент кафедри державно-правових дисциплін та 

українознавства Сумського національного аграрного університету (м. Суми). ФРН–НДР: соціально-

економічні аспекти об’єднання німецьких територій. 
Вдовенко Олег Павлович – канд. хім наук, професор Київського університету імені Тараса Шевченка 

(м. Київ). 

Воїтелєва Галина Олександрівна – канд. пед. наук, доцент кафедри технологічної та професійної 
освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка (м. Глухів). Підготовка майбутніх учителів трудового 

навчання до проходження безвідривної педагогічної практики в базовій школі з урахуванням підходів 

Концепції «Нова українська школа». 

Дерев’янченко Юрій Юрійович – президент Міжнародного Благодійного Фонду ГЕСГС; Устинова 

І.І. – доктор архітектури, професор КНУБА; Войко Н.Ю. – канд. архітектури, доцент КНУБА (м. Київ). 

Екологізація життя - жорстка необхідність сучасності. 

Цінько Світлана Василівна – к. п. н., доцент кафедри української мови, літератури та методики 
викладання Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (м. 

Глухів). Приватні заклади освіти як стратегічний напрям освітнього аспекту розвитку територій. 

Шевель Анжеліка Олександрівна – к.ф.н., доцент, завідувач кафедри філософії та соціально-

гуманітарних дисциплін СНАУ (м. Суми). Екопоселення як екологічна ніша для сучасної людини. 
Курок Віра Панасівна – завідувач кафедри технологічної та професійної освіти Глухівського НПУ ім. 

О. Довженка, доктор педагогічних наук, професор (м. Глухів.) Розвиток технологічної культури 

майбутніх учителів трудового навчання та технологій у процесі фахової підготовки. 
Васильєв Михайло Леонідович - голова ВГО «Народний рух захисту Землі» (м. Житомир). Соціально-

економічні засади планомірного розвитку мережі населених пунктів на сільських територіях.  

Савицька Інна Михайлівна – заступник директора Комунального закладу Сумської обласної ради – 
Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-фізичною підготовкою (м. Глухів). Роздільне 

навчання і виховання як перспектива розвитку якісної загальної середньої освіти (на прикладі 

Комунального закладу Сумської обласної ради – Глухівський ліцей-інтернат з посиленою військово-

фізичною підготовкою). 
Плотнікова Марія Федорівна – к. економічних наук, доцент, 

доцент кафедри інноваційного підприємництва та інвестиційної діяльності, Житомирського 

національного агроекологічного університету (м. Житомир). Родові поселення як модель соціально-
культурного розвитку територій. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VІ пункт експедиції 17-19 вересня 2019 року, Нур-Султан, Казахстан. 

 В.Ф.Моргун.  

 

 

Международная научно-практическая конференция «Содействие сближению культур, 

практической реализации идей мира и воспитанию планетарного сознания», посвященная 30-летию 

Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск» (г. Нур-Султан, 17-19.09.2019) / 
Главы: програм. комитета Н. Назарбаев, оргкомитета О. Сулейменов. – Нур-Султан: Центр сближения 

культур под эгидой ЮНЕСКО при Министерстве культуры и спорта РК, 2019.  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ  АНТИЯДЕРНАЯ  ПОЗИЦИЯ 

В  ПУБЛИЦИСТИКЕ  АГРОЕКОЛОГА  КАЗАХСТАНА,  РОССИИ   

И  УКРАИНЫ  Федора  МОРГУНА 

 

«Выдающийся украинский естествоиспытатель Владимир Вернадский, давший человечеству 
учение о ноосфере (мировом разуме) и общемировую программу спасения жизни на планете, отказался 

от участия в атомных программах по созданию «сверхоружия» массового уничтожения человечества 

еще в начале ХХ столетия, ибо первым из землян оценил огромные масштабы его опасности… 

Нравственные прозрения были присущи и другим ученым, в частности, выдающимся физикам-
ядерщикам, американцу Роберту Оппенгеймеру и россиянину Андрею Сахарову, но к ним эти прозрения 

пришли значительно позже, когда «джинны» атомной и водородной бомб уже были выпущены ими из 

«бутылок». 
Перефразируя известную мудрость, о жизненном кредо таких ученых и граждан мира, как 

Вернадский, Оппенгеймер, Сахаров, можно утверждать: «Истина превыше всего. Но нравственность и 

честь – выше истины». 

Федор Моргун, 

Правда про кривду 

 

До глубины души тронут возможностью принять участие в работе Международной научно-
практической конференции, посвященной 30-летию Международного Антиядерного Движения «Невада-

Семей»!  

Республика Казахстан и присоединившаяся Украина являются лидерами мирового сообщества 
по полному ядерному разоружению. Казахстан и Украина, вслед за Японией, являются странами, 

которые больше других пострадали от военного (многолетние испытания ядерного оружия в 

Казахстане) и мирного (катастрофа на Чернобыльской АЭС в Украине) атома. 
Преклоняюсь перед теми колоссальными усилиями в мировом антиядерном движении, которые 

предпринимаются  Президентом Республики Казахстан Н. А. Назарбаевым [9; 10], директором 

Международного Центра Сближения Культур под эгидой ЮНЕСКО Министерства культуры и спорта 

Республики Казахстан, председателем Международного Антиядерного Движения «Невада-Семей» 
О. О.  Сулейменовым [1; 12] и их последователями. 

Сын Украины, известный первоцелинник Северного Казахстана (1954-1965 гг.), агроэколог и 

первый глава Госкомитета СССР по охране окружающей среды (1988-1989 гг.), Федор Трофимович 
Моргун (1924-2008) всегда был сторонником ядерного разоружения с активной гражданской позицией, о 

чем свидетельствует его наследие писателя-публициста. Именно оно является темой моего выступления 

– Владимира Федоровича Моргуна, профессора психологии, сына Федора Трофимовича. Мое школьное 

детство прошло на просторах Северного Казахстана – в Кокчетавской области, в городах Павлодаре и 
Целинограде (теперь Нур-Султан), поэтому люблю Казахстан, который для меня является второй 

Родиной. 

Анализируя важные эпизоды борьбы Федора Моргуна за ядерное разоружение, которые находим 
в его яркой публицистике, возьмем за точку отсчета именно Чернобыльскую трагедию. 

За 15 лет до Чернобыля, или Почему Федор Моргун и Чингиз Айтматов не поддаются 

партийной эйфории от испытания водородной бомбы на Семипалатинском полигоне. Ф. Т. Моргун 
в очерке о В. И. Вернадском пишет: «Некоторые ученые противоборствующих лагерей пророчество 

великого ученого-гуманиста Владимира Вернадского (о непредсказуемо негативных последствиях 

разработки ядерного оружия, – В.М.) не взяли к сведению, не сделали практических выводов, а 

окопались, кто где: американские – в Лос-Аламосе, немецкие на Панемюнде,  советские – на Урале, и 
устроили гонки: кто быстрее создаст атомную бомбу» [6, с. 18]. 

«Сначала допустили трагедию Хиросимы, Нагасаки. Затем в гонке вооружений, не оглядываясь 

на прошлое и не вглядываясь в губительные перспективы будущего, подхалимски угождая своим 
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правителям, создали научные проекты и массовое производство новых серий атомных, водородных, 

нейтронных бомб и другого страшного оружия. А теперь, оказавшись в ловушке перед вселенской 

гибелью, правительства, государства, имеющие ядерное оружие, ломают голову, как избавиться от этой 
напасти, потому что речь идет о спасении жизни на Земле. Вернадский не дожил полгода до трагедии 

Хиросимы и Нагасаки. Однако для нас сейчас важна именно морально-этическая позиция пацифиста в 

творчестве этого великого ученого. Ученые-физики, собравшись со всего мира в Лос-Аламосе, 
форсировали создание атомной бомбы. Они знали, что делали, знали, какую беду это принесет 

человечеству. Они обязаны были предусмотреть ужасные ее последствия. 

Работая первым заместителем председателя Совета Министров Киргизии, я был избран 

делегатом XXIV съезда КПСС. В апреле 1971 года в переполненном зале заседаний Кремлевского 
дворца съездов в Москве находилось шесть тысяч делегатов и гостей» [там же, с. 18]. 

«…И вот предоставляется слово президенту Академии наук СССР А. П. Александрову. Главный 

академик страны говорил без конспекта о свершениях и проблемах советской науки. Когда речь зашла о 
роли наших ученых в военных вопросах, о достижениях физики и ведущих атомщиков, он высоко 

поднял над трибуной обе руки и громко сказал: «Сейчас мы имеем такое оружие, что как трахнем!, так 

ТРАХНЕМ!!! – весь мир содрогнется и заходит ходуном. 

Еще руки академика не опустились, как 5998 человек, присутствующих в зале, взорвались 
такими аплодисментами, что задрожали крепкие стены дворца, закачались массивные люстры. И этот 

шквал продолжался долго. Думаю, не аплодировали только двое: я и Чингиз Айтматов. Мы сидели 

рядом, но не договаривались, каждый поступил так самостоятельно. Почему подобное оказалось 
возможным? 

Потому что правители Германии, США, СССР с самого начала сороковых годов «разогревали» 

друг друга бесовским оружием, к ним позже примкнули Англия, Китай, Франция, и появились новые 
желающие иметь возможность «трахнуть» на весь мир. Пропаганда этот «разогрев» трансформировала 

массам, дабы думали, что владеть сверхмощным оружием – это ура-патриотизм. Вот и хлопали в 

ладоши на съездах и не только. 

Ученые и правители стран, обладая атомным оружием, долгие годы сознательно прятали от 
своих народов, всего мирового содружества последствия, которые несли людям его производство, 

испытания в воздухе, на земле, под землей и под водой, не говоря уже о последствиях в случае 

массового применение противоборствующими сторонами. 
Здесь позволю себе привести некоторые факты, которые руководителям и ученым США и СССР 

скрыть не удалось, и они, хоть и с большим опозданием, но появились в прессе. Однако до сих пор 

широкая общественность знает об этом недопустимо мало. 
 «...Почти на три тысячи километров с запада на восток и полторы тысячи с севера на юг 

раскинулась, как безбрежное море, казахстанская степь. ...Однако в сороковые и пятидесятые годы 

многие сотни квадратных километров, миллионы гектаров этой замечательной степи в Центральном, 

Южном и Восточном Казахстане ученые-атомщики и ракетостроители отобрали у людей для испытания 
адского оружия. С автомобиля, вертолета и самолета видел тысячи и тысячи квадратных километров 

степи Карагандинской, Акмолинской, Джезказганского областей, оскверненный тысячами взрывов. Но 

сейчас поведу речь не об этих регионах, а о Восточном Казахстане, который стал ареной испытаний 
атомных и водородных бомб. 

По долгу службы в сельскохозяйственных органах целины мне часто приходилось бывать и 

здесь, видеть горе сотен тысяч казахстанцев, сожженную степь, гибель бесчисленного количества 

животных и птиц. На Семипалатинском испытательном полигоне имеется так называемое «опытное» 
поле. Обычно на полях с таким названием создают и выращивают новые сорта сельскохозяйственных 

культур. На этом «опытном поле» советские правители и ученые провели 98 воздушных и около 25 

наземных атомных взрывов. Отсчет ядерного времени начался со взрыва первой атомной бомбы 
мощностью 20 килотонн в 1949 году. В 1953 году здесь же проведены испытания водородной бомбы, 

соавтором которой был академик Андрей Сахаров. Это была самая мощная за всю историю полигона 

бомба – в 500 килотонн (И. Мостин. Ядерный пульс. Правда, 8 октября 1991). 
...Испытания на опытном поле проводились с 1949 года до 1953-го. Заряды высаживались в 

воздухе и под землей. Под огромными сопками-горами высотой в сотни метров прорубались штольни 

длиной в 500 метров. При взрыве такие горы подпрыгивают на 3-4 метра и с оглушительным грохотом 

разрушаются. От сверхвысоких температур гранит превращается в пену, животные испаряются, не 
оставляя и следа. 

Приведу некоторые факты из личных воспоминаний автора водородной бомбы А. Сахарова 

(Воспоминания. М., Знамя, № 12, 1990): «...В этот момент над горизонтом что-то блеснуло, затем 



появился стремительно растущий шар – его отсвет охватил всю линию горизонта. Я сорвал очки и, 

хотя меня ослепило изменение темноты на свет, успел увидеть наползающее огромное облако, под 

которым растекалась багровая пыль. Затем это облако, став серым, начало быстро отделяться от 
земли и подниматься вверх, клубиться и сверкать оранжевыми вспышками. Постепенно оно 

превращалось как будто в «шляпку» гриба. С землей его объединяла «ножка гриба», неправдоподобно 

толстая по сравнению с тем, что мы привыкли видеть на фотографиях обычных атомных взрывов. У 
основания «ножки» продолжала подниматься пыль и быстро растекалась по поверхности земли. В 

этот момент к нам пришла ударная волна – оглушительный удар по ушам и толчок по всему телу, 

потом долгий гул, который медленно умирал несколько десятков секунд. Затем облако стало черно-

синим, зловещим и растянулась на полгоризонта. Стало заметно, что его постепенно сносит верховым 
воздухом на юг, в сторону очищенных от людей гор, степей и казахских поселков. Через полчаса облако 

исчезло из виду. Еще раньше в ту же сторону полетели самолеты полевой дозиметрической службы.  

Из блиндажа вышел Малышев, поздравил с успехом (уже было ясно, что мощность взрыва 
примерно соответствует расчетной). Затем он торжественно сказал: «Только что звонил 

Председатель Совета Министров СССР Георгий Максимилианович Маленков. Он поздравляет всех 

участников создания водородной бомбы – ученых, инженеров, рабочих – с огромным успехом. Георгий 

Максимилианович особенно просил меня поздравить, обнять и поцеловать Сахарова за его большой 
вклад в дело мира». 

Малышев обнял меня и поцеловал. Здесь же он предложил мне вместе с другими 

руководителями испытаний поехать на поле, посмотреть, «что там получилось». Я, конечно, 
согласился, и вскоре на нескольких открытых «газиках» мы подъехали к контрольно-пропускного 

пункту, где нам выдали пылезащитные комбинезоны с дозиметрами в нагрудных карманах. В этой 

одежде мы поехали мимо разрушенных взрывом сооружений. Вдруг машины резко затормозили у орла с 
обожженными крыльями. Он пытался взлететь, но у него ничего не получалось. Глаза были мутными, 

птица ослепла. Один из офицеров вышел из машины и сильным ударом ноги прекратил страдания 

несчастной птицы. Как мне рассказывали, при каждом испытании гибнут тысячи птиц, они взлетают 

при вспышке, но потом падают, обожженные и ослепленные. Машины поехали дальше и остановились 
в нескольких десятках метров от остатков испытательной башни. Почва в этом месте была покрыта 

черной стекловидной коркой, которая хрустела под ногами. 

...Ночью у Курчатова состоялось совещание, на котором руководители служб полигона 
докладывали первые (предварительные) результаты испытаний. Перед началом совещания Курчатов 

сказал: «Я поздравляю всех присутствующих, особенно хочу поздравить и от имени руководства 

выразить благодарность Сахарову за его патриотический подвиг». 
Грустно и неприятно читать эти воспоминания. …Гражданская мораль не может принять 

никаких запоздалых объяснений ученых в свое оправдание типа: «военный паритет», «вынужденные 

меры» от возможной атаки противной стороны (американцев на нас или наоборот). Деятельность всех 

руководителей государств и ученых, которые создавали, испытывали и накапливали атомные, 
водородные и нейтронные бомбы, должна получить соответствующую оценку всех людей доброй воли. 

Народы должны не допустить использования этого адского оружия. 

За 14 лет до Чернобыля, или Атомный подрыв буровой скважины и его онкопоследствия 
для Украины. Оппонеты Федора Моргуна, критикуя почвозащитную систему земледелия на 

Полтавщине, приписали ей рост… онкологических заболеваний в регионе. Логика проста: безотвальная 

обработка почвы плодит сорняки – для борьбы с ними надо использовать гербициды – отравление 

последними стают причиной раковых заболеваний. Критика рассчитана на дилетантов в агрономии. Ибо 
специалистам известно, что именно плоскорежущие орудия эффективно заменяют вредную химию в 

борьбе с сорняками (это подтвердит и любой огородник, который уничтожает сорняки древней сапкой, 

модерным ручным плоскорезом Фокина или постмодерным ручным «кротом» Неривного [11, с. 240-
252]).  

«Вместе с тем, – пишет Федор Моргун [3, с. 121-123], – все хорошо знают, благодаря тем же 

средствам массовой информации, онкозаболевания, к сожалению, в Украине, как и на всем белом свете, 
растут вследствие употребления табака, наркотиков, спиртных напитков, отравления вредными 

выбросами в воздух, воду, почву, а особенно – вследствие влияния атомной радиации, которая теперь, 

после бесчеловечно проведенной индустриализации и урбанизации, насквозь пронизывает всю нашу 

жизнь. И похоже, что именно радиоактивное облучение ударило по Полтавщине, едва ли не сильнее 
всего.  

Об этом впервые узнал из публикации Г. Гриня в газете «Голос Украины» от 2 апреля 2003 года 

[2]. Автор сообщает, что за 14 лет до Чернобыльськой катастрофы вблизи села Хрестище 



Красноградского района Харьковской области – на границе с Полтавской областью додумались гасить 

большущий пожар на нефтегазовой скважине взрывом... мощного атомного заряда. 

Ф. Моргун цитирует это сенсацинное сообщение под заголовком «Гриб потянуло на 
Полтавщину»: 

«День» икс «настал 10 июля 1972 года, в воскресенье. Стояла солнечная безобачная погода, 

несильний ветер дул в сторону Новых Санжар, на Полтавщину. Все «участники действия» находились 
на заранее отведеных местах, им было указано стать на корточки (профилактическое мероприятие, 

чтобы человеку не сламало позвоночник от встряски ґрунта). Пошел отсчет времени, и точно в 10 утра 

все вокруг содрогнулось... 

Далее свидетельство очевидца, молодого инженера-бурильщика, а ныне уважаемого 
руководителя, который настоял, чтобы не разглашали его имени: 

– Я тогда работал на соседней буровой и не знал всех перипетий аварии. В указанный день мы 

находились на рабочих местах... Вдруг земля заревела и загудела. Казалось, что настал конец света. 
Вокруг ничего нельзя было узнать. Что ранее стояло вертикально, упало. От ударов земли меня 

несколько раз подбросило в воздух. Настала мертвая тишина. Мы все облегченно вздохнули, уверенные, 

что попытка збить факел с оплавленной породой над газовой скважиной удалась. Но через мгновение 

все опять загудело и затрещало – кратер газового вулкана неожиданно забил на полную силу. Из него 
вырвался вверх мощный газовый фонтан, смешанный с породой. Его высота дстигала больше 

километра! А через какую-то минуту в безбрежной голубизне неба вырос гигантский… ядерный гриб. 

Зловещая тень упала на землю, мне стало не по себе... Подопытные животные лежали, как 
неживые. Куры повалились набок, а петухи – вверх ногами. Пчелы вилетелы из ульев и попадали 

неподалеку от них. В хатах взрывной волной повыбивало окна, завалились печные трубы, на стенах 

образовались трещины. Вода в колодцах из глубины 15-20 метров поднялась до одного метра от 
поверхности! В буяньи мирного лета безлюдные руины имели ужасающе неприродный вид...» [3, с. 

122]. 

Те, кому известна преступная роль троянского коня индустриальной цивилизации – атомной 

бомбы, – завершает Федор Моргун, – уверены, что именно тот взрыв у села Хрестище является главной 
причиной онкозаболеваний на Харьковщине, Полтавщине, Днепропетровщине.  

За 8 лет до Чернобыля, или «Ядерная атака» на Кобеляки, которую Ф. Моргуну удалось 

отбить. Все, что связано с ядерными проблемами, это военная тайна за семью печатями. Если нам что-
то и становится известным сразу, то в результате масштабов, которые невозможно скрыть (типа 

Чернобыля, который тоже сперва пытались замалчивать!?). Как правило, утечки информации 

происходят значительно позже (выше цитировалась статья об атомном подрыве на украинской буровой, 
которая задержалась на 31 год).  

За 8 лет до Чернобыля Ф. Моргуну пришлось лично столкнуться с ядерной угрозой «мирного 

атома» для Полтавщины (см. подробнее [4, с. 149-151]). Будучи руководителем Полтавской области, в 

середине 70-х годов прошлого столетия он получает распоряжение из Москвы, продублированное 
Киевом, строить вблизи районного центра Кобеляки… атомную электростанцию.  Такие грандиозные 

проекты, как правило, с местным руководством не обсуждались, а принимались на «Ура!». 

С Моргуном оказался не тот случай. Убежденный противник безответственной 
индустриализации и урбанизации, занял круговую оборону, чтобы не допустить строительства. Он 

приводит массу доводов: нет места, где строить (рядом с Кобеляками, близко от Полтавы); нет 

стрителей, кому строить; нет специалистов, кому станцию эксплуатировать… Спор затянулся на 

несколько лет, и, когда, казалось, давление Госплана стало непреодолимым, Моргун прибегает к 
последнему аргументу, ставит на кон карьеру – грозит своей отставкой. 

Он пишет: «Не знаю, что повлияло, но, конечно же не мой «ультиматум». Уточняю, что отбился 

от Кобелякской АЭС, спроектированной на чернобыльских реакторах в 1978 году, то есть за 8 лет до 
трагедии в Чернорбыле. Нас оставили в покое, а эту станцию перенесли и начали строить в Чигирине 

Черкасской области. Позже, вложив сотни миллионов рублей, приостановили строительство и там. 

Прекращению этой стройки способствовал и я, будучи председателем Госкомприроды СССР.  
Меньше всего хотелось бы задним числом приписывать себе заслуги в противодействии 

атомному монстру. Просто хочу, чтобы люди поняли: бороться с невежеством верхних эшелонов власти 

тяжело было не только рядовым труженикам [там же, с. 150]». 

«…Умным людям давно известно, что благополучие городов зависит от деревни. 
«Сожгите дотла ваши города и оставьте ваши фермы – и ваши города возникнут вновь, словно по 

волшебству. Но разруште ваши фермы – и улицы каждого города в стране зарастут травой», – сказал 

еще в начале ХІХ века известный американский политический деятель Уильям Джиннингс Брайон. 



Футурологам, предрекающим в будущей геополитике победу мегаполисов над государствами, 

следует учесть поправку Ф. Моргуна: среди мегаполисов выиграют те, которые сумеют обогатиться 

сельскохозяйственными угодьями и землями рекреационного предназначения. 

Через 5 лет после Чернобыля, или Обращение агроэколога Федора Моргуна и поэта Бориса 

Олейника к Генеральному секретарю ООН господину Пересу де Куэльяру о ядерном разоружении 

для профилактики экологической катастрофы на Земле. 
Высокочтимый господин Генеральный секретарь! 

Бездумное, если не сказать – безумное наращивание мощностей экологически вредных 

предприятий и транспортных средств фатально ведет к невосполнимому разбалансированию природы, 

прежде всего – в промышленно развитых странах. Во многих регионах уже катастрофически не хватает 
чистой воды. 

Дамокловым мечом навис над человечеством парниковый эффект, результатом которого может 

стать губительное потепление. 
Только за последние десятилетия выведены из строя сотни миллионов гектаров пашни, лугов, 

пастбищ, лесов. 

…По данным экспертов ООН, уровень загрязнения воды в Персидском заливе еще до начала 

конфликта в 47 раз превышал среднемировой. А между тем именно там – главное нерестилище рыб 
Индийского океана. Невиданное по своим масштабам загрязнение воды от поврежденных бомбами, сна-

рядами и ракетами танкеров и нефтехранилищ приведет к гибели не только уникальных нерестилищ 

Персидского залива, но и, по-видимому, к исчезновению в ближайшие несколько лет целых видов рыб и 
всего живого в Индийском океане, который является основным поставщиком ценнейших белковых 

продуктов для свыше двух миллиардов людей. 

Осознавали ли все это противоборствующие стороны, поднявшие меч войны? И есть ли 
оправдание средствам массовой информации стран – участниц войны, которые утаивают от народов всю 

трагичность реальных последствий этого взрыва?! 

Из сообщений, прорывающихся сквозь жесткую цензуру, известно, что по состоянию на 31 

января с. г. [1991. – Ред.] уже осуществлено более 30 тысяч самолето-вылетов, каждый из которых несет 
смерть ни в чем неповинным старикам, женщинам, детям. 

Господин Генеральный секретарь ООН, утаивание реального числа жертв, дезинформирующее 

мировое сообщество, ведет к новым жертвам! Надо, наконец, разорвать этот порочный круг умолчания! 
…Но, говоря о нынешних потерях начавшейся войны, нельзя не думать о будущих жертвах 

экологических последствий конфликта. Человеческая жизнь – это лишь миг на циферблате истории. Но 

она была и будет велика – в своей ответственности перед грядущими поколениями. Наша жизнь будет 
оправдана только при условии, если мы защитим и спасем природу. Пробил час, когда всем людям 

планеты твердо и неукоснительно надо уяснить, что из всех невосполнимых потерь самая страшная – 

это разрушение среды обитания. Без этого не может идти речь не только о Вечности, но и о простом 

выживании. 
Мир – у черты, которую нельзя переступать! 

…От войны в Персидском заливе прямая дорога к мировой. 

Мы – два украинца, подписавшие это письмо, уверены, что отражаем тревогу любого 
нормального человека любой нации или расы. И если мы одни из первых решили обратиться лично к 

Вам, то это объяснимо. В судьбе Украины были периоды, когда перед ней со всей зловещей 

конкретностью вставал вопрос: быть ей или не быть? Мы потеряли в мировых войнах, от 

искусственного голода 1933-1934 гг., от культового террора, равнозначного геноциду, более 20 
миллионов сынов и дочерей нашего трудолюбивого и доверчивого народа. 

Но не успела Украина перевести дух после всех этих сокрушительных ударов судьбы, как новая, 

Чернобыльская беда пала на наши головы, черным крылом накрыв и наших единокровных братьев – 
белорусов и россиян. Поэтому мы имеем моральное право обратиться ко всем правительствам Мира с 

призывом: «Немедленно остановите бойню в Персидском заливе! Ибо если, не приведи Господь, будут 

задействованы химические, биологические, тем паче, ядерные средства поражения, – народы Мира 
просто не выживут». 

Мы настоятельно просим Вас, глубокочтимый господин Генеральный секретарь, употребить весь 

свой высокий авторитет, созвать Совет Безопасности с тем, чтобы обсудить и определить пути к 

немедленному прекращению военных действий в Персидском заливе, во имя спасения человечества! 
С глубочайшим уважением к Вам:  

Федор Трофимович МОРГУН, член Союза писателей Украины, бывший председатель 

Государственного комитета СССР по охране природы;  



Борис Ильич ОЛЕЙНИК, председатель Украинского фонда культуры, заместитель 

председателя Палаты Национальностей Верховного Совета СССР (Киев, Правда Украины, 3 января 

1991 г.; [5, с. 264-266]). 

Через 20 лет после Чернобыля, или Книга Ф. Моргуна «Руководители держав, не бойтесь 

быть святыми» как призыв ко всем мировым лидерам – предотвратить гонку вооружений и 

надвигающуюся экологическую катастрофу. «Добрые люди, любознательный читатель! Еще раз 
прошу вас обратить внимание, что в то время, когда огромные армии ученых противоборствующих 

стран, обеспеченные бесчисленным количеством миллиардов марок, долларов и рублей, имея 

первоклассные лаборатории и институты, распоряжаясь сотнями заводов и рудников, создавали 

страшное атомное оружие для массового уничтожения людей, Владимир Вернадский на свой страх и 
риск, не получая ни копейки ассигнований, а тратя свою зарплату, самостоятельно, только с помощью 

верной подруги – жены Натальи Егоровны и преданной ему секретарши А. Д. Шаховской, в ужасающее 

военное лихолетье  (1941-1943), в Боровом Кокчетавской области Казахстана продолжал и довел до 
конца разработку биосферной глобальной концепции спасения человечества, начатой еще под 

украинским небом в Полтаве и Шишаках в годы Первой мировой и гражданской войн. На такое 

способен только святой или пророк. 

Великий ученый, обращаясь ко всему миру, писал: «Мы переживаем не кризис, который волнует 
слабые души, а величайший перелом научной мысли, который происходит лишь раз в тысячелетие, 

переживаем научные достижения, равных которым не видели предыдущие поколения наших предков. 

Стоя на этом переломе, охватывая взглядом будущее, что открывается, мы должны быть счастливы, что 
нам суждено это пережить, в осознании такого будущего участвовать» [6, с. 26-27]. 

В своей книге-послании топ-менеджерам стран мира «Руководители держав, не бойтесь быть 

святыми» Ф. Т. Моргун призывает [7, с. 382]: 
«Граждане, избирающие государственных и политических лидеров! Помните, что если ваши 

избранники на высшие посты не относятся к вопросу охраны природы как к наиважнейшему вопросу, 

они не заслуживают вашего доверия. 

Для успешного решения проблем охраны окружающей среды на всей планете необходимо всего 
лишь 7-8 процентов бюджета индустриально развитых государств. Вот над чем надо крепко подумать – 

и принять соответствующие шаги – правительствам ведущих стран мира, а не продолжать губительную 

гонку производства оружия тотального взаимоуничтожения. 
Руководители государств и политические лидеры! Внимательно посмотрите и прислушайтесь – и 

вы увидите, что истерзанная природа и дети Земли стучатся в двери ваших кабинетов, взывают к вашей 

совести и сердцам. Не бойтесь быть святыми! Не оставьте без внимания эти призывы, употребите 
власть, чтобы спасти планету, природу и людей». 

 

P. S. Предлагаю два дополнения к проекту Декларации конференции. 

Первое, после третьего абзаца на первой странице, в котором говорится о «процессе 
разоружениия»:  

Движение обращает внимание мировой общественности на негативный опыт ядерного 
разоружения Украины, которая вместо обещанных гарантий безопасности и территориальной 

целостности получила военное вмешательство северного «гаранта», многолетнее кровопролитие в 
«гибридной войне» и потерю территорий (в Крыму и на Донбассе). Такие геополитические катаклизмы 

никак не стимулируют страны, имеющие ядерное оружие, к ядерному разоружению. 

Второе, после первого абзаца на второй странице, в котором говорится о «техногенных атомных 

катастрофах»: 

Принимая во внимание, что наиболее опасными источниками техногенных катастроф являются 

атомные электростанции, развитым странам мира необходимо ускорить переход землян на 
возобновляемые источники электроенергии, которые не ведут к катастрофическому росту неприродного 

тепла, парниковому еффекту, таянию ледников с угрозой «всемирного потопа» и пр.  

И одно пожелание на будущее: 

Центру сближения культур под эгидой ЮНЕСКО при Министерстве культуры и спорта РК 
установить более тесное взаимодействие с общественной организацией Межгосударственный институт 

украинско-казахстанских отношений имени Н. А. Назарбаева (г. Киев) (http://nazarbayev.institute/index. 

http://nazarbayev.institute/index.%20php


php). Тем более, что его директор Николай Иванович Степаненко является автором трех книг об 

антиядерном движении в Казахстане [1. Степаненко Н. И. Роль Казахстана в глобальных акциях против 

ядерного оружия (К., 2017) (https://uk.wikipedia.org/wiki/Роль_Казахстану_в_глобальних_діях_проти_ 
ядерної_зброї); 2. Степаненко Н. И. Вклад Казахстана в обеспечение ядерной безопасности в мире (К., 

2016); 3. Степаненко Н. И. Сильнее смерти (К., 2015)]. 
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                                                                                                                                    Проект 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

Международной научно-практической конференции  

«ДОСТИЖЕНИЯ  И  ПРОБЛЕМЫ  АНТИЯДЕРНОГО  ДВИЖЕНИЯ  

ПО  ПРЕОДОЛЕНИЮ  УГРОЗ  АТОМНОЙ  КАТАСТРОФЫ», 

 посвященной 30-летию 

 Международного антиядерного движения «Невада – Семипалатинск» 

(г. Нур-Султан, 17-19.09.2019) 

 

    Участники Международной научно-практической конференции «Достижения и 

проблемы антиядерного движения по преодолению угроз атомной катастрофы», 

https://uk.wikipedia.org/wiki/Роль_Казахстану_в_глобальних_діях_проти_%20ядерної_зброї
https://uk.wikipedia.org/wiki/Роль_Казахстану_в_глобальних_діях_проти_%20ядерної_зброї
http://hirosima.scepsis.ru/movement/mov_2.html
http://www.akorda.kz/ru/speeches%20/external_political_affairs/ext_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-na-zasedanii-soveta-bezopasnosti-oon-nerasprostranenie-omu-mery-doveriya
http://www.akorda.kz/ru/speeches%20/external_political_affairs/ext_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-na-zasedanii-soveta-bezopasnosti-oon-nerasprostranenie-omu-mery-doveriya
http://www.akorda.kz/ru/speeches%20/external_political_affairs/ext_speeches_and_addresses/vystuplenie-prezidenta-respubliki-kazahstan-n-nazarbaeva-na-zasedanii-soveta-bezopasnosti-oon-nerasprostranenie-omu-mery-doveriya
http://hirosima.scepsis.ru/movement/mov%20_2.html


посвященной 30-летию Международного антиядерного движения «Невада – 

Семипалатинск», прошедшей 17-19 сентября 2019 года в г. Нур-Султане, 

проанализировали деятельность антиядерного движения в Казахстане и в мире за 

тридцатилетний срок, выделили ключевые этапы развития и разработали планы на 

будущее. Участники конференции отметили значимую роль в борьбе за мир 

Международного антиядерного движения «Невада-Семипалатинск», первой 

общественной организации Казахстана – самого авторитетного и результативного 

миротворческого движения на планете. Недаром по решению ЮНЕСКО за заслуги перед 

человечеством его деятельность включена во Всемирный реестр «Память мира». 

Движение достигло такого успеха, впервые в мире применив новую модель – 

взаимодействие народной и парламентской дипломатии – сделав первый реальный шаг к 

всеобщему разоружению, остановив ядерные испытания на крупнейших полигонах 

планеты. 

    Но, учитывая нынешнюю ситуацию с гонкой вооружений в мире, останавливаться на 

достигнутом рано, борьба продолжается. Понимая, что выполнение поставленных задач в 

новых условиях – дело не одного дня, ветераны Движения готовят себе достойную смену 

из молодых единомышленников. 

    Опираясь на накопленный за три десятилетия огромный опыт работы в миротворческой 

сфере, в целях содействия сближению культур, практической реализации идей мира и 

воспитанию планетарного сознания ветераны Движения намерены активизировать борьбу 

за процесс разоружения. Необходимо стремиться к полному запрещению всех видов 

оружия массового уничтожения, их исключению из человеческой цивилизации и 

объявлению вне закона. 

Движение обращает внимание мировой общественности на негативный опыт 

ядерного разоружения Украины, которая вместо обещанных гарантий безопасности 

и территориальной целостности получила военное вмешательство северного 

«гаранта», многолетнее кровопролитие в «гибридной войне» и потерю территорий (в 

Крыму и на Донбассе). Такие геополитические катаклизмы никак не стимулируют 

страны, имеющие ядерное оружие, к ядерному разоружению. (Здесь и ниже, курсивом 

выделены два дополнения, предложенные В. Ф. Моргуном). 

    Движение готово придать новый импульс своей деятельности через парламентариев 

стран, обладающих ядерным оружием, к построению безъядерного мира и утверждению 

принципов взаимопонимания и сотрудничества по вопросам всеобщего разоружения. 

Предотвращение ядерной угрозы по-прежнему остается «повесткой дня» для всего 

человечества, так как до сих пор ряд стран стремится к обладанию ядерным оружием. 

Своей деятельностью Движение и далее будет способствовать ликвидации и полному 

отказу от ядерного, бактериологического, химического и других видов оружия, 

формированию общественного мнения о недопустимости дальнейших работ по созданию 

и совершенствованию оружия массового уничтожения. 

    При этом необходимо реализовать инициативу Казахстана о создании при ООН 

Международного фонда помощи пострадавшим от ядерных испытаний и техногенных 

атомных катастроф. В связи с этим невадовцы планируют активизировать реализацию 

программы ООН «Реабилитация Семипалатинского региона» и призвать международные 

организации к ее финансированию, т.к. масштабы нанесенного ущерба от ядерных 

испытаний несоизмеримы с возможностями нашей страны по мобилизации средств на его 

устранение. 

Принимая во внимание, что наиболее опасными источниками техногенных 

катастроф являются атомные электростанции, развитым странам мира 

необходимо ускорить переход землян на возобновляемые источники электроенергии, 

которые не ведут к катастрофическому росту неприродного тепла, парниковому 

еффекту, таянию ледников с угрозой «всемирного потопа» и пр.  



    Движение испытывает тревогу по поводу нарастания угрозы радиационной и 

экологической безопасности для всего человечества и готово способствовать 

миросозиданию и миропорядку. Поэтому активисты Движения будут и далее добиваться, 

чтобы программа «Возрождение Земли и Человека» стала программой действий для 

устойчивого развития территорий, пострадавших от ядерного воздействия. 

    Будет продолжена целенаправленная деятельность Проблемного комитета «Радиация. 

Экология. Здоровье» по разработке и продвижению проектов и программ в области 

экологической медицины, реабилитологии, генетики, социальной защиты, в которых 

здоровье людей является определяющим фактором. Качество жизни и здоровье населения 

должны стать интегратором социально-экологического состояния общества и 

эффективности сложившейся в стране политики и экономики природопользования. 

    Совместными усилиями ученых и специалистов необходимо создать Банк 

инновационных технологий по оздоровлению населения Республики Казахстан, 

улучшению экологической обстановки, производству качественных продуктов питания. 

    Движение и в дальнейшем намерено расширять и укреплять международное 

сотрудничество во имя установления мира во всем мире. Будет использовать для этой 

благородной цели любые возможности – встречи делегаций, особенно стран-членов 

Ядерного клуба, сессии Генеральной Ассамблеи ООН и других авторитетных 

международных организаций. 

    На новом историческом этапе своего развития Движение считает основной, 

приоритетной и актуальной целью привлечение молодежи Казахстана и всей планеты к 

борьбе за мир, свободный от насилия и угроз, что придаст новый мощный импульс 

планетарному движению за безъядерный мир. 

   Невадовцы продолжат свою деятельность в назидание потомкам, чтобы они учли уроки 

прошлого для своего настоящего и будущего. 

                                                                                             г.  Нур-Султан, 18 сентября, 2019 г. 

 

 

 



 
 

Міністр культури і спорту Республіки Казахстан Актоти Раімкулова (стоїть) і президент 
 Міжнародного антиядерного руху «Невада-Семипалатинськ» Олжас Сулейменов (ліворуч)  

у президії Міжнародної конференції, що присвячена 30-річчю руху (м. Нур-Султан, 18.09.2019). 

 

 

 

 



 
 

 В.Ф.Моргун виступає на конференції з доповіддю «Послідовна антиядерна позиція у 

 публіцистиці агроеколога Казахстану, Росії і України Федора Моргуна» (м. Нур-Султан, 

18.09.2019). 

 

 



 
 

 В.Ф.Моргун (другий ліворуч) серед учасників конференції з Китаю і Німеччини,  
що нагороджені ювілейними медалями. 

 



 
 

 В.Ф.Моргун біля пам’ятника Міжнародному антиядерному руху «Невада-Семипалатинськ», що 
встановлено на центральній площі Нур-Султану, столиці Республіки Казахстан. 

 

 



 

 

 
 

В.Ф.Моргун відвідав Євразійський національний університет імені Л. Н. Гумільова 
 (м. Нур-Султан). 

 



 
 

В.Ф.Моргун після зустрічі з викладачами і майбутніми соціальними педагогами 
 Павлодарського державного педагогічного університету, на якій він подарував студентам 

 психологічну бібліотечку. 

 



 
 

 В.Ф.Моргун із ученицею Шолпан Сагімбаєвою на порозі школи-гімназії № 3 м. Нур-Султан, 
випускником якої він був у далекому 1965 році (тоді – м. Цілиноград). 

 

 

 

 



ДОПОВІДІ УЧАСНИКІВ НАУКОВОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ. 

 

 
Рибалка В.В., доктор психологічних наук, професор, провідний науковий співробітник 

відділу психології праці Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН 

України, головний науковий співробітник лабораторії прикладної психології освіти УНМЦППСР НАПН 
України 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАНОВЛЕННЯ І РОБОТИ ГРОМАДЯНСЬКОГО 

СУСПІЛЬСТВА ЯК ІНСТИТУТУ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ В УМОВАХ СИСТЕМИ ОСВІТИ 

 

 

Демократичні принципи та процедури, громадянське суспільство як інститут прямої 

демократії 

                                                       
  Розуміння демократії  (грец. dеmokratia, буквально – народовладдя, від dеmos – народ и kratos – 

влада) як форми политичної організації суспільства неможливе без покладених і виправданих 
століттями принципів і процедур як її організаційного ядра. Саме на цьому базується визнання народу в 

якості джерела влади, що проголошено в конституціях багатьох країн, в тому числі і в Конституції 

України. 
   Відповідно до цього, основними демократичними принципами, що забезпечують 

функціонування сучасного цивілізованого суспільства, згідно з існуючими даними, виступають наступні 

[3; 4; 5]: 
   1.Принцип народовладдя, з якого випливає принцип громадянського самоврядування. 

   2.Принцип верховенства права, правового закону, тобто існування закону для людини, а не 

людини для закону, гарантії права на захист особистості від свавілля політичної влади, що зафіксовано у 

Конституції України. 
   3.Принцип пріоритету прав, обов'язків і свобод людини та громадянина, взаємозв’язку свободи і 

відповідальності, прав і обов’язків, принцип свободи і рівності громадян у своїй гідності.  

   4.Принцип виборності органів державної влади і громадянського суспільства шляхом 
голосування.  

   5.Принцип підпорядкування меншості більшості після голосування і врахування думки меншості 

більшістю, тобто забезпечення інтересів більшості при гарантуванні прав меншості відстоювати власну 
позицію, відігравати свою роль у суспільному житті. 

    6.Приницип плюралізму (від лат. pluralіs – множинний), тобто можливість існування різних 

думок, партій, організацій, ідеологій тощо. Згідно з цим принципом суспільно-політичне життя має 

складатися з діяльності численних взаємозалежних і водночас автономних соціальних та політичних 
груп, партій, організацій, ідеї та програми яких вільно порівнюються та змагаються між собою. Проявом 

плюралізму в політичній системі є багатопартійність. Плюралізм гарантує існування свободи думки, 

совісті та віросповідання, громадсько-політичних об’єднань та ініціатив. В ході обговорення цих думок 
має проявлятися толерантність і виваженість. 

  7.Принцип поділу влади в демократичній країни, тобто відокремлення виконавчої влади від 

законодавчої та незалежності судової влади, а також існування системи “стримувань та противаг”. 

  8.Принцип представництва, за яким у сучасних державах вирізняються форми опосередкованої та 
безпосередньої прямої демократії, одним із проявів якої вважається громадянське суспільство та  

референдум. 

   9.Принцип гласності та врахування громадської думки. Гласність передбачає відкритість 
держави та державних діячів для критики з боку суспільства; доступність інформації, що має суспільне 

значення; розвинену та налагоджену систему засобів масової інформації, перш за все незалежних, тобто 

вільних від державно-політичної цензури. Гласність не може бути всеохоплюючою – її межі 
визначаються морально-правовим рівнем суспільства та стосуються сфери державних таємниць, які 

повинні бути чітко фіксовані законом; з цим пов'язана свобода слова, яка можлива лише за умови 

відповідальності за це слово. 

   10.Принцип дотримання особистої честі та гідності людини, приниження яких повинно каратись 
законом; недопущення порушення загальноприйнятних норм моралі та відносин між людьми, зокрема 

таких порушень цих норм, як порнографія, насильство, заклики до національної, релігійної та соціальної 

ворожнечі та ін.  



   Слід зауважити, що існує певна неоднозначність у розумінні принципів і процедур демократії, 

тому наявні з доступних джерел дані   піддаються нами деякому узагальненню, що не змінює їх сутності.        

    Втілення демократичних принципів у суспільне життя забезпечується відповідними 
демократичними процедурами, такими як [5]: 

– Створення демократичної структури суспільства і органів самоврядування шляхом виборів; 

– Організація зборів та визначення його органів і порядку роботи; 
– Дотримання правил представницької (опосередкованої) і прямої (безпосередньої) демократії; 

        –     Делегування повноважень, що реалізується на основі вільних та  

імперативних мандатів; 

– Вибори політичної лідерів та керівників громад певним електоратом (від лат. elector – 
виборець), тобто загальною або частковою сукупністю виборців. 

– Обговорення та прийняття рішень шляхом голосування на зборах відповідно до їх виду – 

звичайне зібрання, конференція, з'їзд; проведення систематичного громадського обговорення 
актуальних проблем державного і суспільного життя і проектів його покращення; 

– Затвердження результатів демократичного обговорення суспільних рішень голосуванням, 

референдумом; рішення приймаються простою або кваліфікованою більшістю, консенсусом в ході 

відкритого або таємного голосування на зібраннях громадян;  загальнонародне голосування з приводу 
будь-якого важливого питання держави і суспільства відбувається шляхом референдуму; 

– Опонування та змагальність в ході відкритого обговорення кандидатур        на виборах або 

питань, поставлених на голосування або референдум; 
– Вивчення громадської думки, наприклад, в ході соціологічних досліджень; 

– Звітність обраного керівництва перед членами громади; 

– Опротестування, блокування, відзив рішень;  
– Гласність усіх сторін державної і суспільної діяльності; 

– Критика і самокритика в її конструктивній формі; 

– Здійснення контролю і самоконтролю діяльності державних службовців і  членів 

громадянського суспільства; 
– Накладання відповідальності за виконання рішень суспільства і влади тощо. 

      Сучасна демократія – це передусім механізм здійснення народовладдя, що забезпечує водночас 

права, обов'язки і свободи особистості. В питанні про демократію центр тяжіння зміщується з питання 
про те, хто керує, на питання про те, яким чином здійснюється керування. Демократія сьогодні – це 

механізм здійснення державної влади, який забезпечує виконання волі більшості населення. 

Психологічно демократія утворює виправданий тисячоліттями соціальний механізм ефективного 
використання мудрості народу, актуалізації його думок, досвіду, прагнень до покращення життя. 

Принципи і процедури демократії дозволяють задіяти спільний розум усього народу, що принципово 

перевищує інтелект будь-якої окремої людини чи групи людей. Справа тільки в тому, як правильно 

інтегрувати і використати міжособистісний інтелектуальний потенціал народу, його демократичну 
свідомість, духовність, використовуючи вказані демократичні принципи і процедури! 

Найкращі умови для цього  створює розвиток і функціонування громадянського суспільства як 

інституту прямої демократії, який, і про це свідчить досвід демократичних країн світу, має працювати 
спільно з іншими владними інститутами демократії, зокрема представницьким.   

Під громадянським суспільством сучасними спеціалістами розуміється «…недержавна частина 

суспільства, яка базується на автономії індивідів (сім'я, школа, добровільні організації та союзи, 

духовним виразником інтересів яких є суспільна думка). Громадянське суспільство поєднує економічні, 
соціальні,  культурні, духовні, родинно-побутові відносини та інститути, а також передбачає певні 

свободи, права та обов'язки особистості як необхідні умови її самоствердження та самореалізації у 

громадському житті. 
Зріле громадянське суспільство характеризується високим рівнем самоврядування, у ньому 

концентрується творчий потенціал соціальності. Суспільні зв'язки, інтереси та цінності виявляються в 

різноманітних суспільних рухах, об'єднаннях та асоціаціях, творчих спілках. Порівняна незалежність 
громадянського суспільства від держави в управлінні окремими соціальними процесами характеризує 

пластичність суспільного життя, його здатність до саморегулювання, відкриває простір творчим 

зусиллям громадян» [3, с. 38]. 

Основні засади громадянського суспільства, принципи його взаємовідносин із державою, 
характеристика базових інституцій громадянського суспільства накреслені у «Декларації прав людини і 

громадянина», що була проголошена ще 26 серпня 1789 року під час Французької революції. Мова йде 

про такі засади, як свобода, рівність у правах; приватна власність; нація як джерело верховенства влади; 



закон як засіб обмеження державної влади на користь громадянського суспільства; право, за яким 

суспільство може вимагати звіту кожної посадової особи та ін. [3, с. 88]. 

Громадянське суспільство керується у своїй діяльності такими цінностями, як плюралізм, 
самообмеження, самоосмислення, особистість, громадянин, наділений чітко визначеним у законодавстві 

комплексом прав, свобод і обов'язків.  

Для функціонування громадянського суспільства характерні соціально-політичні принципи та 
норми політичного життя, такі як існування в державі реального пріоритету прав людини та 

громадянина в державно-правовій системі, а також чітко налагоджені механізми й юридичні процедури 

захисту прав людини, забезпечення соціального захисту громадян, їхніх прав на гідне життя та розвиток 

тощо» [3, с. 220].  
Цінності громадянського суспільства у соціальній сфері становлять: «родина, суспільні та 

релігійні організації та рухи, недержавні засоби масової інформації, органи громадянського 

самоврядування тощо. Це механізм формування та вияву суспільної думки, а також розв'язання 
соціальних конфліктів, усе це складає практику інституційованого оформлення інтересів громадян та їх 

спільнот” [3, с. 220-221].  

До функцій громадянського суспільства відносяться: 

1.Соціалізація індивідів, тобто процес засвоєння індивідом певної системи політичних знань, норм 
і цінностей, тобто розвиток політичної культури; 

2.Самоорганізація та самоврядування у сфері приватних інтересів;  

3.Стимулювання правової нормотворчості, шляхом висування вимог юридичної фіксації тих 
громадянських і політичних прав і свобод, усвідомлення яких визріває у громадянському суспільстві; 

4.Інтеграція суспільства через систему горизонтальних зв'язків і каналів інформації; 

5.Утворення базових форм громадянської солідарності, заснованої на спільних чи особистих 
інтересах, вироблення механізму узгодження різнопланових інтересів і врегулювання конфліктів, а 

також досягнення стабільності. 

6.Захист прав і свобод окремих громадян та їх спільнот від неправомірного втручання з боку 

держави, влади [3, с.208-211].  
Зазначені вище засади, цінності і функції реалізуться через перевірені часом демократичні 

процедури, такі як: 

 а)здійснення громадянської поведінки у суспільстві на основі правових засад демократії, що 
містяться передусім в Основному законі країни, її Конституції, та інших законах; 

 б)організація зборів, зібрань, з'їздів громадян, виборів керівних органів таких зборів, визначення 

повноважень обраних осіб та утворень, встановлення порядку їх роботи; 
 в)обговорення та узагальнення актуальних інтересів громадян та їх спілок, нагальних питань і 

проблем життя громадян та їх об'єднань, формулювання пропозицій щодо покращення життя народу, 

прийняття підсумкових рішень (резолюцій)  шляхом голосування, референдуму та їх затвердження 

більшістю голосів; 
 г)розробка  планів, проектів здійснення рішень зборів як обов'язкових для виконання 

компетентними інстанціями держави, владою, самою громадою; 

 д)здійснення контролю за виконанням прийнятих рішень, планів, проектів; 
 е)звітування виконавців перед громадою за виконання рішень, здійснення відповідних планів і 

проектів та визначення форм їх оцінки і міри відповідальності. 

 Узагальнюючи дані щодо діяльності громадянського суспільства у демократично розвинутих 

країнах світу, зокрема в Швейцарії, США та ін., можемо запропонувати орієнтовний алгоритм його 
роботи на рівні первинних осередків, який складається з п'яти етапів.  

 1.Збір членів громади, самоорганізація та правова підготовка громадянського суспільства. 

2.Висування членами громадянського суспільства нагальних проблем, обговорення пропозицій, 

ресурсів щодо їх розв'язання та затвердження їх пріоритетності щляхом голосування. 

3.Формування громадянським суспільством проектів вирішення пріоритетних проблем та їх 

прийняття референдумом як необхідних та обов'язкових для виконання. 

4.Мобілізація суспільних і державних ресурсів на виконання прийнятих проектів, контроль 

та відповідальність виконавців. 

5.Втілення результатів виконання проектів у життя, забезпечення досконалості, 

наступності та неперервності роботи громадянського суспільства.  
На основі цього алгоритму може бути побудована діяльність первинних галузевих осередків 

громадянського суспільства, а також робота об’єднаних територіальних громад в  межах електоральних 



виборчих округів – в координації із діяльністю депутатів місцевих рад та народних депутів Верховної 

Ради, що утворюватиме єдине Всеукраїнське громадянське суспільство. 

 

Соціально-педагогічна система А. С. Макаренка як освітянська модель розвитку і діяльності 

громадянського суспільства та особистості  

громадянина на демократичних засадах 
Аналіз соціально-педагогічної системи А.С.Макаренка в контексті реалій сьогодення призводить 

до думки, що його теорія і практика виховання особистості у колективі має пряме відношення до 

проблеми розвитку громадянського суспільства і особистості громадянина. Про це свідчать вже його 

слова: «Я був просто народним вчителем», – що викарбовані на фронтоні  музею його імені в Куряжі під 
Харковом, де розташовувалася відома на весь світ комуна великого педагога. До такого висновку в 

останні роки приходять різні науковці. Так, Л.І.Гриценко у своїй статті «Педагогіка А.С.Макаренка: 

виховання, спрямоване у майбутнє», надрукованій 2014 року у збірнику Полтавського національного 
педагогічного університету ім. В.Г.Короленка «Витоки педагогічної майстерності», стверджує, що 

«відношення, які функціонують у закладах педагога-новатора, …створили, по суті, прообраз моделі 

майбутнього громадянського суспільства» [10]. 

 Ми вважаємо, що А.С.Макаренко творчо втілив у свою соціально-педагогічну систему 
демократичні ідеї побудови освіти і громадянського суспільства, які у попередні століття і десятиліття 

висловлювали Монтеск'є, Руссо, Гегель, Д'юї і з якими він безумовно був знайомий і які поєднав з 

відомим йому досвідом народної педагогіки. На наше переконання, великий педагог створив саме 
демократичну освітянську модель розвитку громадянського суспільства і особистості громадянина, яка 

продемонструвала свою незаперечну ефективність. Про це ми фактично писали у розділі «Теорія і 

практика виховання особистості у колективі колонії та комуни А.С.Макаренка» в монографії «Теорії 
особистості у вітчизняній психології та педагогіці», що вийшла 2009 року [6].  

Зараз ми можемо стверджувати, що в соціально-педагогічній системі нашого видатного педагога 

майстерно втілені демократичні тенденції, властиві українській народній педагогіці, і демократичні 

засади розвитку світової освіти, представлені зокрема в демократичній концепції освіти американського 
філософа і педагога Дж.Д'юї [11].   В цьому плані цікаво розглянути систему А.С.Макаренка саме в 

контексті сутнісного розуміння громадянського суспільства як форми прямої і розширеної демократії, а 

також властивих для його функціонування демократичних принципів і процедур. Порівняємо 
охарактеризовані вище демократичні засади функціонування громадянського суспільства з тими, що 

були реально втілені у соціально-педагогічній системі великого педагога. Для цього наведемо в даному 

місці деякі положення про  громадянське суспільство і демократичні засади його функціонування. 

 

З точки зору зазначених вище демократичних засад, цінностей, функцій, процедур та алгоритму 

роботи громадянського суспільства та зіставлення з ними основних засад побудови соціально-

педагогічної системи А.С.Макаренка можна визнати її саме як демократичну за своєю сутністю! До 
такого твердження призводить  розуміння педагогом основних принципів створення і функціонування у 

колонії та комуні колективу, які складають своєрідну педагогічну конституцію [6, с. 83-106]: 

 1.Колектив об'єднує людей не тільки спільною метою і спільною працею, але і загальною 
організацією останньої. 

 2.Колектив виступає частиною усього суспільства і пов'язаний з усіма його іншими колективами, 

тому через даний колектив кожний його член включається у суспільство. 

 3.Оскільки колектив є соціальний організм, то він володіє органами управління і координації, які 
уповноважені представляти інтереси колективу і суспільства, забезпечувати досягнення цілей 

колективу, здійснювати спільну працю, презентувати обов'язок і честь колективу. Досвід колективного 

життя включає в себе дуже складні колективні рухи, що базуються на функціях розпорядження, 
обговорення, підпорядкування меншості більшості, товариша товаришу, відповідальності і 

узгодженості. 

 4.Шкільний колектив має враховувати і більш широкий цивілізаційний та історичний контекст, у 
який включається його країна. 

 5.У ставленні вчителя до учня важлива максимальна повага і максимальна вимогливість до нього. 

 Важливим вихідним пунктом цієї конституції є спрямованість педагогічної системи на 

досягнення виховного ідеалу, в якості якого А.С.Макаренко вбачав особистість «культурного 
працівника» і громадянина. Досягнення цього ідеалу можливе тільки у колективі – як соціальному 

організмі у здоровому людському суспільстві; як вільної групи трудівників, що об'єднані єдиною метою, 

дією, організована, оснащена органами управління, дисципліни і відповідальності; як цілеспрямований 



комплекс особистостей, що  володіють органами організації колективу. В організації колективу повинні 

діяти відношення уповноваженості довірених осіб колективу, відповідальної залежності між його 

членами. І що принципово важливо – педагогічний колектив має не готуватися до майбутнього життя, а 
жити ним! Інакше кажучи, особистість, людину виховує саме суспільне життя у всій його 

багатогранності і складності. І призначення вихователя полягає в організації цього складного, 

багатостороннього явища, ім'я якого – життя. Життя індивідуального в соціальному, індивідуального в 
колективному, суспільному, народному житті. В контексті проблематики розвитку громадянського 

суспільства – це життя особистості громадянина, що включається, розвивається, здійснюється і включає, 

розвиває, здійснює складне суспільне, громадське життя як вищу форму буття людини. 

 А.С.Макаренко розумів особистість як органічну складову суспільства і виховував її на основі 
певного культурного проекту у колективі. Головним для здійснення проекту виховання громадянина і 

працівника є впевненість педагога в тому, що здоров'я, благополуччя, щастя окремої особистості 

можливі лише за умови їх наявності у мільйонів інших людей. Інакше кажучи, виховання молоді має 
носити альтруїстичний, колективний, демократичний характер. Дії ж егоїста завжди призводять до горя. 

Тому треба думати про колектив, про особистість у колективі, про роботу з колективом особистостей у 

здоровому людському суспільстві. В цьому «демократична таємниця» педагогічної системи великого 

вченого і практика, за якою стоїть величезна виховна й екзистенційна ефективність виховання і життя 
юної особистості як громадянина у колективі як освітянському осередку громадянському суспільстві, 

що є формою прямої розширеної демократії, народовладдя – вона  у А.С.Макаренка набуває  величезної 

виховної та життєвої сили! 
 В системі А.С.Макаренка втілюється ще одне, дуже важливе філософсько-психологічне 

положення, що постає як головний “нерв” його педагогічної системи: “Захищаючи колектив в усіх 

точках зіткнення з егоїзмом особистості, колектив тим самим захищає і кожну особистість і забезпечує 
для неї найбільш сприятливі умови розвитку. Вимоги колективу є виховуючими головним чином по 

відношенню до тих, хто бере участь у вимаганні. Тут особистість виступає у новій позиції вихованця – 

вона не об’єкт виховного впливу, а його носій – суб’єкт, але суб'єктом вона стає, тільки виражаючи 

інтереси всього колективу” [6, с. 76], тільки вміючи “виявити безкомпромісні вимоги до особистості 
дитини, що має певні зобов'язання перед суспільством і відповідає за свої вчинки” [6, с. 79]. З цим 

пов'язане й таке відоме конституююче положення А.С.Макаренка, що визначає його ставлення до 

вихованця: «Максимальна вимогливість до учня і максимальна повага до нього!»  
 Відповідно до зазначених принципових положень здійснюється організація шкільного колективу 

як розвиваючої юну особистість життєтворчої соціально-педагогічної демократичної системи.         

 Видатний педагог вважав, що процес виховання у своїх безпосередніх формах, спрямованих на 
юну особу, не є ефективним, оскільки при цьому залишається поза увагою соціальна форма існування 

особистості, тобто колектив. Більш ефективними є опосередковані дії педагога на особистість через 

колектив, “як колиску особистості”, в якій особистість утворюється і взаємодіє з іншими особистостями, 

підсилюючи свої життєві можливості існування. 
 Тому розвиток особистості неможливий без членства у різноманітних соціальних об’єднаннях. 

Вже у момент свого народження немовля стає членом сім’ї, роду, нації, держави і це відбувається без її 

відома і бажання – на основі природного і державного права. У різних формах об’єднань зустрічаються 
ознаки добровільного чи примусового, тією чи тією мірою, входження особистості в ті чи ті групи. В 

цьому місці слід зазначити схожість поглядів А.С.Макаренка, М.П.Драгоманова, Дж.Д'юї, 

В.М.Бехтерєва і Л.С.Виготського. 

 Так, можливо, через знайомство педагога із соціально-політичними ідеями М.П.Драгоманова 
щодо громади, народне самоврядування, його закликами краще зрозуміти особливості суспільної 

організації розвинутих держав, таких, як… США і Швейцарії, А.С.Макаренко прийшов до усвідомлення 

ролі демократичних засад в своїй системи. 
Це твердження базується на тому вірогідному припущенні, що А.С.Макаренко не міг не знати про 

демократичну концепцію освіти Дж.Д'юї, що була викладена в його працях «Школа і суспільство,  

опублікованій в США у 1899 році, і «Демократія та освіта», що вийшла там само у 1916 році. Нагадаємо, 
що ці книги у 1921-1925 роках були перекладені і декілька разів перевидавалися в СРСР, а сам великий 

американський філософ і педагог був навіть запрошений 1928 року Наркомпросом в якості радника з 

питань побудови нової радянської школи…   Слід також додати, що педагогічна система 

А.С.Макаренка повністю відповідає висловленим ще на початку ХХ століття поглядам на особистість та 
умови її розвитку і  здоров'я у супільстві іншого видатного вченого, академіка В.М.Бехтерєва, який у 

своїй колективній рефлексології стверджував, що розвинута особистість може з'явитися тільки у 

розвинутому суспільстві і навпаки [6]. Саме таким і є громадянське суспільство. 



Л.С.Виготський в цей же час стверджував, що новонароджена дитина вже в перші дні свого життя 

характеризується саме максимальною соціальністю, без якої не зможе прожити жодного дня [6]. Закони 

соціалізації, опосередкування, інтеріоризації, соціальної ситуації та зони найближчого розвитку 
особистості були сформульовані і висловлені великим психологом саме в цей час. До речі, у харківський 

період роботи А.С.Макаренка, тобто в куряжській комуні, Л.С.Виготський неодноразово бував у 

Харкові і, вірогідно, що між ними міг бути встановлений як мінімум опосередкований контакт. Про 
близькість їх наукових позицій переконливо говорить також український психолог В.Ф.Моргун.  

Відповідно до вказаних вище наукових поглядів видатних зарубіжних і вітчизняних мислителів, 

А.С.Макаренко визначає засади своєї соціально-педагогічної системи, зокрема наступні принципи своєї 

“педагогічної техніки”. 
По-перше, об’єктом виховання вважається не окрема особистість, а цілий колектив, на який 

спрямовується “організаційний педагогічний вплив”. При цьому реальною формою роботи з 

особистістю має стати утримання особистості в колективі, за якого б вона вважала, що знаходиться у 
колективі добровільно, а колектив добровільно вміщав би у собі особистість. 

По-друге, виступаючи у своїй виховній функції, колектив має незаперечну перевагу перед 

педагогами у своєму виховному впливі на окрему особистість. “Педагог в комуні остільки може 

впливати на окрему особистість, оскільки він сам є член колективу...” [6, с. 72]. 
 По-третє, педагоги не можуть залишатись осторонь цих процесів, а, навпаки, як керівники 

колективу, мусять “кожну хвилину мобілізувати нашу думку і досвід, наш такт і волю, щоб розібратись 

у різноманітних виявах, бажаннях, прагненнях колективу і допомогти йому порадою, впливом, 
поглядом, а іноді навіть і нашою волею. Це дуже складний комплекс робочих напружень».  

Все це визначає демократичні засади організації, побудови колективу як розвиваючого юну 

особистість соціального педагогічного організму. Головною умовою його організації А.С.Макаренко 
вважає наявність педагогічного виховного центру колективу. На його думку, “активізація суспільних 

начал шкільного колективу і поєднання виховних заходів і системи стягнення вимагає обов’язкового 

посилення ролі виховного центру в школі. Таким центром може бути лише директор, як саме 

відповідальна у школі особа, як уповноважений державою керівник... Директор має передусім бути 
одноосібним і правомочним вихователем школи. Усі інші шкільні працівники мають діяти за його 

безпосереднього керівництва і за його прямою вказівкою. 

...Педагогічна майстерність директора школи... саме в тому і полягає, щоб, зберігаючи жорстке 
співпідпорядкування, відповідальність, дати широкий простір суспільним силам школи, суспільній 

думці, педагогічному колективу, шкільній пресі, ініціативі окремих осіб і розгорнутій системі шкільного 

самоврядування” [6, с. 82]. 
Виділяючи в школі особливий центр, яким є директор навчального закладу, А.С.Макаренко 

розглядає його як посередника життєвих процесів, як кваліфікованого організатора життя особистості в 

організованому життї колективу, суспільства! І багато чого залежить від здатності директора і 

вихователя до здійснення такого опосередкування найвищого демократичного  рівня! 
Отже, організація і керівництво органами шкільного самоврядування має складати головну 

турботу директора як педагогічного, виховного і господарчого центру шкільного колективу. Як 

підкреслював А.С.Макаренко, “якщо є єдине керівництво, скоріше за все може бути і єдиний колектив” 
[6, с. 83]. Працюючи 16 років керівником колонії імені О.М.Горького та комуни імені 

Ф.Е.Дзержинського, він головні свої сили витрачав на розв’язання саме питань побудови єдиного 

колективу, його органів, системи повноважень і відповідальності. І будував він такий колектив, свідомо 

чи несвідомо, на зразок громадянського суспільства! 
І, головне, з чого слід починати цю роботу – це ставити загальну колективну мету, формулювати 

план її досягнення, але не перед окремим класом, а обов’язково перед цілою школою, як єдиним 

колективом. “...Для цього потрібні єдині шкільні інтереси, єдина шкільна норма роботи, єдине шкільне 
самоврядування і, нарешті, спілкування, зіткнення (членів) цього колективу...” [6, с. 85]. Мова йде 

фактично про загальношкільний проект, що об'єднує весь колектив. А.С.Макаренко реалізував у своїй 

системі проекти завтрашньої радості, середньої і дальньої перспективи. 
Першим же практичним кроком на шляху побудови єдиного шкільного колективу має стати 

створення первинного колективу, адже безпосереднього переходу від цілого колективу до особистості 

немає, проте є тільки перехід через первинний колектив, соціально організований з педагогічною 

метою” [6, с. 85]. 
Під первинним колективом великий педагог і соціальний психолог розуміє “такий колектив, в 

якому окремі його члени опиняються у постійному діловому, дружньому, побутовому й ідеологічному 

об’єднанні”. При цьому А.С.Макаренко йде нетрадиційним  шляхом і розглядає як первинний колектив 



не клас або виробничу бригаду, для яких властивий або фактичний ухід від інтересів цілого шкільного 

колективу, або поглинання цих інтересів – через замикання дітей у зайвій дружності або родинності, а 

загін, в який входять учні різних класів й школяри – працівники різних виробничих бригад. Такий загін 
має різновікову характеристику і складається із самих старших, найдосвідченіших, розвинутіших і 

грамотніших школярів і самих маленьких комунарів, включаючи й середніх підлітків. Такий 

різновіковий первинний колектив, у складі 10-15 дітей, як свідчить досвід комуни, приносить 
найбільший виховний та життєвий ефект, адже, за наявності різнотипових захоплень, організувати його 

значно важче, він вимагає значно серйозніших вимог і знань. Такий первинний колектив А.С.Макаренко 

пропонував організовувати за принципом “хто з ким хоче”, як найбільш природний, здоровий і вільний. 

Відмітимо тут, що за цим стоїть феномен дитячої дружби, який природно підсилює дію педагогічного 
впливу. 

Отже, повторимо це, окреслені вище вимоги, правила і норми побудови колективу й утворюють 

“неписану конституцію”, що визначає увесь уклад і перебіг життя у колонії та комуні. 
На чолі зазначеного первинного коллективу, загону, має стояти єдиноначальник, одна особа, котра 

уповноважена цим колективом. «Тривалість діяльності такого колективу могла сягати 7-8 років при 

складі 10-15 чоловік, що змінювався не більше як на 25%. Спочатку в якості командира загону 

обиралася найсильніша особистість, здатна до командування. Пізніше командиром ставав черговий 
старший, що не відрізнявся від усякого іншого, здатного тримати загін у руках, керувати, наполягати, 

досягати поставленої мети. Кінець кінцем, впродовж 16 років роботи, А.С.Макаренко дійшов такого 

рівня “педагогічного щастя, що міг будь-якого комунара в будь-якому колективі призначити старшим і 
міг бути впевненим, що він буде блискуче керувати...” [6, с. 92]. 

Головним органом самоврядування є загальні збори членів усього колективу, які збираються в 

період організації і проривів у роботі установи, але не рідше одного разу на тиждень, а в інші часи не 
рідше двох разів на місяць.Тобто загальні збори виступали засобом неперервної соціальної, 

демократичної роботи вихованців! 

На початку півріччя загальні збори обирають такі органи самоврядування, як рада колективу (рада 

командирів), санкомісія, госпкомісія тощо. Особовий склад цих органів попередньо визначається 
навчально-виховною частиною і комсомольською організацією у вигляді списку кандидатів. З їх числа і 

обираються найбільш гідні лідери загонів, які входять у раду командирів. 

Усі органи самоврядування цілого колективу працюють точно за перспективним планом, окрім 
центрального органу, ради колективу, котрий розв’язує безліч поточних справ, які не можна 

передбачити планом. Вирішальним для успішної діяльності усіх органів самоврядування є регулярність 

роботи, інакше вони втрачають власний авторитет. Тому для підвищення ролі і авторитету органів 
самоврядування необхідно дотримуватися ряду вимог [6, с. 93]: 

а) адміністрація педагогічного закладу ні в якому разі не повинна підміняти органи колективного 

самоврядування, навіть якщо рішення шкільного керівництва здавалися б правильнішими і скорішими; 

б) кожне прийняте органами колективного самоврядування рішення має бути обов’язково 

виконане без відстрочки і зволікання;  

в) якщо адміністрація вважає за неможливе виконати помилкове рішення того чи іншого органу 

самоврядування, то вона мусить не просто відмінити рішення, а порадитись із загальними зборами 
колективу; 

г) основним методом роботи адміністрації має бути вплив, що базується на авторитеті в самих 

органах самоврядування, інакше педагог не придатний до роботи в навчальному закладі;  

д) робота вихованців в органах самоврядування не повинна віднімати в них багато часу, 
перетворювати їх на “чиновників”;  

е) органи самоврядування не треба завантажувати дрібними справами, котрі можуть бути 

розв’язані адміністративно в поточному порядку;  
є) має бути налагоджений точний облік роботи всіх органів самоврядування, всі рішення 

мають бути записані секретарем ради колективу. Функція перевірки, контролю виконання рішень 

органів самоврядування може бути довірена всім первинним колективам почергово і тривати 

протягом одного місяця. 

Отже, центральним органом учнівського самоврядування у соціально-педагогічній системі 

А.С.Макаренка є рада командирів, яка проводить усю поточну роботу у навчальному закладі. Рада 

командирів складається різними способами – залежно від структури і специфіки закладу, відсутності або 
наявності виробництва, його специфіки, від активу і віку. 

Рада командирів складається переважно із комсомольців, її рішення узгоджуються з бюро 

комсомольської організації і за її наявності включає в себе всіх командирів загонів, голів усіх комісій, 



керівника навчального закладу, помічників з навчально-виховної роботи, лікаря, секретарів 

комсомольського бюро і вожатого піонерської організації. Працездатність ради підвищується, якщо до її 

складу входять уповноважені первинних колективів, класів і виробничо-побутових загонів. Вибори 

членів ради відбуваються на загальних зборах шляхом голосування персонально по кожному 

кандидату. 

Рада командирів бере на себе функцію органу уповноважених усього колективу, є провідником 
усіх прийнятих нею рішень у колектив, ефективність чого забезпечується наступними умовами [6, с. 96-

97]: 

а) рада командирів дійсно є представником інтересів усього колективу в цілому та усіх його 

первинних загонів, що наближує її до вихованців і характеризує її як демократичне (!) утворення; 
б) у раді дуже легко і швидко розв'язуються усі питання, що стосуються як окремих первинних 

колективів, так і окремих осіб, оскільки в ній завжди є можливість отримати необхідну інформацію і 

сформувати відзив у вигляді оперативного прийняття рішень відповідальними особами колективу – 
командирами; 

в) рішення ради негайно стають відомими в усіх загонах безпосередньо від їх командирів, які за 

необхідності пояснюють ці рішення членам своїх загонів; 

г) кожний командир відчуває себе уповноваженим загону, оскільки мусить негайно інформувати 
свій загін про прийняті радою рішення, за виконання яких він відповідає перед радою командирів; 

д) сформована таким чином рада стає гнучким органом, здатним до швидкого маневрування 

цілого колективу, до швидкого виконання абияких рішень у найкоротший строк; 
е) цьому сприяє та обставина, що самі члени ради, командири, є учасниками виробництва, 

побутового господарства, ділового життя загону й усього закладу; 

є) оскільки командири презентують виробництво по усім його наявним видам, цехам і відділам, то 
на раді можна ставити і вирішувати усі питання виробничої і господарчої діяльності навчального 

закладу. 

Засідання ради відбуваються, як вже вказувалося, не рідше одного разу на тиждень, але можуть 

скликатись і в екстреному порядку, якщо в цьому виникає потреба. Фактично рада може скликатися 
кожної хвилини – для цього розроблені конкретні форми оповіщення та спеціальні сигнали. 

Цікавим є перелік питань, що входили до компетентності ради командирів колонії і комуни і 

обговорювалися на засіданнях ради командирів – мова фактично йде про різноманітні поточні і 

перспективні плани і проекти, про які в той  час писав як про метод навчання земляк А.С.Макаренка 

по Полтаві Г.І.Ващенко, професор Полтавського інституту народної освіти [6, с. 97-98]: 

1.Керівництво роботою усіх інших органів самоврядування і постійне спостереження за їх діяльністю. 
2.Підготовка всіх питань до загальних зборів.  

3.Вирішення усіх поточних справ основного виробництва, побуту, клубної роботи, спортивної роботи, 

постачання, матеріального забезпечення вихованців, дисципліни.  

4.Питання розподілу справ із прибирання приміщень і території, додаткових робіт, організації 
суботників тощо. 

5.Усі поточні розпорядження по колективу залежно від обставин.  

6.Виконання усіх постанов загальних зборів.  
7.Проведення усіх кампаній і заходів у закладі.   

8.Організація культпоходів, свят, екскурсій і літньої відпустки вихованців.  

9.Розподіл і перерозподіл приміщень установи.  

10.Переміщення вихованців з одного загону до іншого.  
11.Спостереження за бюджетом вихованців і регулювання витрат ними власних грошей.  

12.Керівництво змаганням між загонами вихованців і регулярне преміювання найкращих загонів.  

13.Керівництво веденням робочого дня в установі через свого уповноваженого – чергового командира 
закладу. 

14.Загальне спостереження за виконанням кошторису витрат колективу і прийняття заходів з економії і 

скорочення зайвих витрат. 
15.Забезпечення допомоги випускникам закладу і керівництво фондом ради для допомоги колишнім 

вихованцям. 

16.Прийняття рішучих заходів з ліквідації окремих негативних угрупувань, тенденцій і явищ у 

колективі.  
17.Попередня проробка пропозицій з питань звільнення і випуску вихованців навчального закладу тощо.  



Головою – секретарем ради командирів на загальних зборах обирається окрема особа, вихованець, 

на термін не менше півріччя (може і на декілька місяців). Він звільняється від інших обов'язків і навіть 

від виробничої роботи, але за наявності нормальних показників успішності навчання.   
Повноваження ради командирів з ділових міркувань і при позитивній роботі можуть бути 

продовжені на наступний повний або неповний термін. І навпаки, якщо рада не виявляє успішної 

активності і не відповідає новим завданням колективу, то вона може бути переобрана достроково або у 
повному складі, або частково. При цьому функції контролю і відповідальності органічно вплетені у 

діяльність колективу, в якому успіх абе невдача відбувається на очах комунарів. Відповідно до цього, 

керівництво закладу у випадках незадовільної роботи ставить питання про переобрання через 

голосування ради. За відсутності міцної суспільної думки у колективі, склад ради командирів може 
призначатися керівництвом закладу і поступово доповнюватися новими членами шляхом кооптації. Але 

усяке рішення щодо змін у складі ради командирів має бути обов’язково доведене до відома загальних 

зборів. Особливий склад ради командирів після обрання оголошується наказом керівника установи. Рада 
командирів звітується за свою діяльність перед загальними зборами колективу [6, с. 98-99]. 

В додаток до ради командирів, в колонії і комуні у кожний момент життя існував так званий 

шкільний центр – звичайно, у кабінеті завідувача, який ніколи не залишався без відповідальної особи. 

Як зазначає А.С.Макаренко, кожний комунар знав, “що у мою відсутність на моєму місці сидить особа, 
яка відповідає за установу, усі мої комунари знали, що є центр, який не зупиняє роботу, і що завжди є 

кого покликати, до кого звернутись. А від цього центра йдуть уповноважені особи. Як такою 

уповноваженою особою в мене у комуні був черговий командир. Це хлопчик, самий звичайний, який 
чергує два рази в місяць. Взагалі він не має ніяких прав, але коли він одягає пов’язку, він отримує дуже 

великі права, ... тоді ваш черговий командир робить велику справу. Це особа, що відповідає за робочий 

день, за кожний випадок впродовж робочого дня... Серед вихованців або школярів цей хлопчина уміє 
провести власну владу як владу колективу, не поступившись цією владою, не образивши її, не 

дозволивши її нікому зневажати... Такий хлопчик у комуні мав право наказу, і наказу безапеляційного... 

Повноваження цього хлопчика були настільки почесними, що загальні збори ухвалили: рапорт 

чергового командира перевіряти не можна, повна довіра його рапорту” [6, с. 99-100]. 
Поряд зі структурою, колектив характеризується також системою взаємодій та 

взаємозалежностей. Особистість вихованця має узгоджувати свої особисті прагнення з прагненнями 

інших. Це стосується її досить складних взаємозалежностей як у великому цілому колективі, так і у 
своєму первинному колективі, найближчій групі. Це узгодження має виключати антагонізм між 

особистими і загальними колективними цілями, навпаки – загальні цілі мають визначати й особисті цілі. 

Однак на практиці на кожному кроці виникає протиставлення особистих і колективних цілей та їх 
узгодження, гармонізація з-поміж собою. Пов’язані з цим численні питання можуть бути розв’язані 

лише буденною практикою суспільного життя кожного окремого комунара і кожного окремого 

колективу. А.С.Макаренко називає цю практику стилем роботи. “В нашій педагогіці можна говорити 

про виховання товариша, про відношення членів одного колективу до членів іншого колективу, котрі не 
вільні, котрі не обертаються у пустому просторі, але котрі пов’язані своїми обов’язками чи 

відношеннями з колективом, своїм обов’язком щодо колективу, своєю честю щодо колективу, своїми 

рухами щодо колективу. Це організоване відношення членів одного колективу до членів іншого 
колективу має бути вирішальним у постановці виховання... Особливо цікавим є відношення... тих 

товаришів, де залежність не однакова, де один товариш підпорядкований іншому товаришу. В цьому... 

найбільша трудність – створити відношення підпорядкування, а не рівностояння... Товариш повинен 

уміти підпорядковуватися товаришу, не просто підпорядковуватись, а уміти підпорядковуватись... І 
товариш має вміти наказувати товаришу, тобто доручати йому і вимагати від нього певних функцій і 

обов’язків” [6, с. 103-104]. 

На думку А.С.Макаренка, таке уміння підпорядковуватись і наказувати товаришу як 
рівноправному члену колектива – надзвичайно важке завдання як для дитячого, так і для дорослого 

суспільства. Адже це той вид взаємозалежності, що базується не на підпорядкуванні багатству або силі, 

а на стосунках колективної доцільності. Дитина лише тоді може наказати товаришу або 
підпорядкуватися йому, спонукати його до дії і відповідальності за її наслідки, коли сама може 

відчувати відповідальність перед колективом за виконання волі колективу у власній підпорядкованій їй 

дії. 

А.С.Макаренко йшов далі в цьому плані і намагався якомога більше переплести взаємозалежності, 
взаємодії  членів колективу. Він будував систему первинних колективів, причому на правах 

єдиноначальства, котрі надавав їх командирам. Він намагався подрібнювати колектив на загони по 10 

чоловік, щоб число уповноважених було якомога більше, створювати якомога більше різних комісій, а в 



останній час роботи в комуні дійшов до форми доручення окремій особистості. І діти йшли назустріч 

своєму вихователю, отримуючи від цього задоволення, вбачаючи, що в комуні є центр, який керує ними, 

організовує і відповідає за них. Як це було не важко, не запізно в часі, він ніколи не втрачав нагоди 
вислухати звіти уповноважених і командирів, визнати роботу задовільною, доброю або незадовільною, 

підтримуючи, підсилюючи таким чином додатково систему точності, дисциплінованості, 

відповідальності, по-справжньому організованої та ефективної демократичної роботи, з чого власне і 
складався демократичний стиль діяльності колективу [6, с. 105-106].  

Підсумовуючи, слід підкреслити основне положення соціально-педагогічної системи 

А.С.Макаренка про те, що “правильне ... виховання має бути організоване шляхом створення єдиних, 

сильних, впливових колективів. Школа повинна бути єдиним колективом, в якому організовані усі 
виховні процеси, і окремий член цього колективу має відчувати свою залежність від нього – від 

колективу, має бути відданий інтересам колективу, відстоювати ці інтереси і в першу чергу дорожити 

цими інтересами. Такий же стан, коли кожному окремому члену надається вибір шукати собі більш 
зручних і більш корисних людей, не користуючись для цього силами і засобами свого колективу, – 

такий стан я вважаю неправильним... Я є прибічник такого колективу, в якому весь виховний процес 

повинен організовуватися... Це все стосується самої сітки колективу. Я... схильний наполягати, що 

єдиним дитячим колективом, що керує вихованням дітей, повинна стати школа. Й усі інші заклади 
мають бути підпорядковані школі” [6, с. 107-108]. 

Таким чином, педагогічна робота у шкільному колективі є не просто виховною, навчальною, а 

організаційною, управлінською, екзистенційною, демократичною – вона за своєю суттю постає 
своєрідним життєстворюючим демократичним педагогічним менеджментом. На жаль, сучасні розробки 

проблеми менеджменту у системі освіти значною мірою обминають цей важливий аспект виховного 

процесу, зміщуючи акцент на інші сторони функціонування школи. А через це втрачається ефективність 
суспільного навчально-виховного процесу як чинника розвитку особистості учня. Школа перестає бути 

демократичним організатором життєдіяльності, життєтворчості дітей. На відміну від цього, 

А.С.Макаренко показав, що особливий демократичний тип організації шкільного дитячого колективу 

може виступати ефективним механізмом, певною суспільною, демократичною за своєю суттю, 
матрицею, чинником розвитку сутнісних людських якостей, соціальним геномом, організмом, завдяки 

чому репродукуються, створюються особистості із суто людськими характеристиками, що випускаються 

у доросле суспільство як повноцінні громадяни. 
Отже, у соціально-педагогічній системі А.С.Макаренка передбачені і діють конкретні психолого-

педагогічні принципи, методи і технології, демократичні за своєю суттю ефективні процедури розвитку 

особистості від рівня неповнолітнього правопорушника до статусу комунара, громадянина, трудівника 
як суб'єкта громадянського суспільства і культурного працівника. Згадаємо лише методи мотиваційно-

смислового перетворення юної особистості (виховний «вибух»), техніку цілепокладання через 

формування перспектив (завтрашньої радості, середньої і дальньої) життя особистості у колективі та 

суспільстві, інформаційно-пізнавальні методи систематичного вивчення особистості вихованця у 
колективі, конституційно-організаційні методи паралельної дії та психолого-педагогічного впливу на 

розвиток особистості у колективі, естетично-стверджуючі методи створення позитивного емоційного 

тону (мажору), краси колективної дії, громадянської поведінки та трудової діяльності особистості, 
методи організації системи колективних, суспільних діяльностей дітей та юнацтва на засадах 

громадсько-господарського самоврядування як засобу становлення і самовиявлення здорової, щасливої 

особистості 

 Як наслідок відданості учительського таланту А.С.Макаренка національним і загальнолюдським, 
демократичним  цінностям, самовіддана творча праця народного Педагога стала чинником його 

перемоги над авторитарною посередністю чиновників. По відношенню до останньої вона виступала як 

суто демократична система. Оцінюючи в даному контексті цю систему А.С.Макаренка з позицій 
початку XXI століття, треба переглянути деякі стереотипи, що вже встигли скластися як у її 

прибічників, так і у критиків, особливо тих, хто оцінював її здебільшого формально.  

У зв'язку з цим, слід одразу ж зазначити, що неупереджений аналіз засвідчує, що розроблена і 
блискуче втілена великим педагогом у життя система менш за все за своєю сутністю відповідає ... 

авторитарним канонам комуністичного виховання, яке панувало у Радянському Союзі, до якого її 

штучно прив'язували його апологети у 50-80-ті роки минулого століття і за що її зараз піддають критиці 

з позицій сучасної демократії. Зазначимо той відомий факт, що система великого педагога у моменти 
свого найвищого розвитку неодноразово відкидалася, піддавалася репресіям з боку ортодоксальної 

більшовицької освіти („наркомпросу”). Як інакше можна оцінювати факт зняття А.С.Макаренка з 

посади завідувача колонії імені О.М.Горького у 1928 році. До речі, це відбулося на наступний день після 



від’їзду російського письменника з колонії, де він перебував у гостях три дні влітку. Про це засвідчує 

також усунення А.С.Макаренка з посади завідувача комуни ім. Ф.Е.Дзержинського у 1935 році. Про це 

свідчить також передчасна смерть педагога у 1939 році і ліквідація комуни в той же час. 
Цілком очевидно, що суть створеної великим педагогом гуманістичної, демократичної системи 

виховання і життя молоді різко суперечила реальному стану справ в авторитарній країні. За ступенем 

вірності національним, загальнолюдським ідеалам, ідеям народної демократії А.С.Макаренко був 
набагато вище офіційних носіїв комуністичної ідеології, які популіськи використовували принципи 

«демократичного централізму» для обману народу, а насправді зверталися до варварських, 

людиноненависницьких дій. Це і є справжньою причиною зміни відношення влади до педагога, що 

кінець кінцем стало причиною його смерті і припинення педагогічного експерименту. Власне, 
фактичний бік стислого у часі існування і ліквідації соціально-педагогічної системи та її творця повною 

мірою відповідає трагічній долі мільйонів чесних, порядних, відданих ідеалам гуманізму людей, що 

були репресовані в ті лиховісні часи. 
Сам педагог і мислитель щиро вірив у силу здорового суспільства, колективу, дієву силу ідей 

гуманізму, демократії, коли стверджував: „...Ідея солідарності захоплює усі сфери життя: життя є 

боротьба за кожний завтрашній день, боротьба з природою, з темрявою, невіглаством, із зоологічним 

атавізмом, з пережитком варварства; життя – це боротьба за освоєння невичерпних сил землі і неба” [6]. 
Ця віра і відданість ідеям гуманізму робить А.С.Макаренка апологетом аж ніяк не вождів „реального 

комунізму”, а скоріше – відомого автора утопічного комунізму, англійського мислителя Томаса Мора, 

французьких комунарів  та зарубіжних і вітчизняних демократів, до числа яких відносилися 
Т.Г.Шевченко, М.П.Драгоманов, І.Я.Франко, Дж.Д'юї, В.І.Вернадський, Ф.Т.Моргун та ін.  

Проте, може бути висунуте ще одне припущення, за яким народний Вчитель зреалізував у своїй 

педагогічній системі ідеї волі, солідарності, злагоди, взаємодопомоги, організованості, народної 
демократії, що були властиві українському народу – особливо у буремні, надзвичайно важкі часи його 

існування. Саме в такий  „революційний” час довелося жити і працювати А.С.Макаренку і, головне, 

піднятися над його жорстокістю і трагізмом – завдяки надзвичайному гуманістичному, демократичному, 

раціональному потенціалу його соціально-педагогічної системи. Врешті-решт це і призвело до перемоги 
над авторитарною посередністю тогочасного режиму, до зайняття гідного місця у культурному просторі 

і часі людства. 

А.С.Макаренко не міг будувати свою систему, обминаючи народну мудрість, здоровий глузд 
життя свого етносу, найефективніші форми народної організації освіти, що виковувалися століттями і 

тисячоліттями боротьби за існування – звичайно оновлюючи їх відповідно до вимог сучасної освіти, 

критеріїв власного педагогічного досвіду, таланту і майстерності. Тому доцільно шукати витоки його 
педагогічної системи і у таких історичних формах народного життя, як старослов'янське віче, козацька 

рада Запорізької Січі, сільська громада, толстовська комуна, навіть… народна армія Н.І.Махна. При 

цьому нам слід сміливо відмовитися від сформованих потужним ідеологічним пресом царської Росії та 

більшовицького режиму стереотипів, від створюваних впродовж десятиліть фальсифікованих образів 
народного життя – іноді відверто ворожих, іноді карикатурних, і завжди – штучно викривлених у 

народній свідомості і пам’яті. Рішуча відмова від них дозволить відшукати справжні народні витоки 

демократичної виховної системи українського педагогічного генія. 
Так, читаючи твори А.С.Макаренка, не можна аж ніяк позбутися думки, що колонія і комуна 

значною мірою повторювали у своїх рисах “права вольності” та організацію Запорізької Січі, особливо у 

таких аспектах її життя, як виборність козацької старшини, кошових і курінних отаманів, суддів, 

писарів, осавулів, діяльність військових, курінних і паланочних козацьких рад, організація військової, 
освітньої і господарчої тощо справи, сам демократичний устрій Запорізької держави на території 

середнього і нижнього Подніпров’я, де власне і розташовувалися колонія і комуна [6]. 

Парадоксальність, навіть фантастичність такого припущення значною мірою зменшуються, якщо 
згадати, що при формуванні устрою колонії вихованці пропонували замість терміну „командир” 

використовувати слово „отаман”, а самого А.С.Макаренка діячі наркомпросу відверто й іронічно 

називали „отаманом ватаги безпритульних”. Запорізький дух де не де, тією чи тією мірою, проривається, 
відтворюється у думках і мріях вихованців, у самому громадсько-господарчому житті колоністів і 

комунарів. Так, плани щодо  переїзду з-під Полтави з метою подальшого розвитку, оновлення свого 

життя, колоністи певний час пов'язували із переміщенням саме на… Запоріжжя, а один з варіантів 

розташування там „юних запорожців” прямо асоціювався з островом Хортицею на Дніпрі. Від 
Запоріжжя колоністи відмовилися з величезним жалем. Тодішня республіканська і міська влада 

злякалася перспективи відкритого відродження народних і козацьких традицій „ватагою безпритульних 

злодіїв” на чолі з „Дон Кіхотом Запорізьким”. 



Можна припустити також, що свідомі чи несвідомі спроби педагогічного втілення запорозьких 

традицій А.С.Макаренком і колоністами спиралися на успадковані і стимульовані революцією гасла про 

волю, мир, труд, щастя, на суспільні, етнічні архетипи. Цьому ж безумовно сприяли ще свіжі враження і 
спогади про громадянську війну і повстання селянських мас проти більшовицького свавілля, які пізніше 

були представлені ідеологією у вигляді жорстоких „банд”, „батьків”, „отаманш Марусь” тощо. Втім, 

народний визвольний  рух у сприйнятті українського населення мав привабливий вигляд, отримував 
симпатію і підтримку, одним із проявів чого стало прийнятне ставлення до народної армії Нестора 

Івановича Махна, до речі – теж вчителя, як і А.С.Макаренко. 

Відмітаючи усі брехливі ідеологічні нашарування, що дуже нелегко зробити спотвореній 

громадській думці, згадаймо, як підсумував у липні 1921 року перед бійцями Революційної 
Повстанської Армії наслідки свого діалогу з лідером більшовиків В.І.Леніним останній отаман 

неозапорізького українського козацького війська Н.І.Махно: „Комунізм, до якого ми прагнули, 

передбачає: свободу особистості, рівність, самоуправління, ініціативу, творчість, достаток... Ми мали 
можливість і спробували будувати суспільство на ненасильницьких анархічних принципах, але 

більшовики не дали нам цього зробити. Вони боротьбу ідей перетворили на боротьбу людей. 

Ненависний народу державний апарат з його представниками, в'язницями тощо не ліквідований, а лише 

реорганізований. Більшовики проголосили насильство своїм правом...” [4]. Як свідчать історики, над 
цими словами в кінці своїх днів серйозно задумувався і сам В.І.Ульянов [там само]. І чи не збігаються ці 

слова народного ватажка з деякими положеннями системи А.С.Макаренка, з основними ідеями 

побудови громадянського суспільства? 
Відмітимо, що на час проголошення Н.І.Махном цієї заяви, колонія проіснувала вже цілий рік... А 

якщо уявити, що вона розташовувалася під Полтавою, в самому осередку вільного народного життя і 

поповнювалася фактично сиротами чи дітьми батьків, серед яких були і нащадки запорозького духу, і 
учасники народних повстань, то висловлене вище припущення втрачає свою неправдоподібність. В цей 

час в Україні з'явились також так звані толстовські трудові комуни, артілі, кооперативи, громади, які 

були засновані на засадах добровільної праці, рівноправ'я, самоврядування, справедливості, правди 

тощо. Ця обставина теж сприяла розробці А.С.Макаренком виховної системи на засадах „здорового 
глузду” і новаторської демократичної педагогічної думки. І чи не була протиставлена громадянській 

війні в Україні педагогічна модель мирного громадянського суспільства у закладах видатного 

гуманіста?! 
 Отже, ми бачимо у геніальній, добре адаптованій до драматичної реальності і значною мірою 

інтелектуально, мудро захищеній А.С.Макаренком від цієї реальності, системі спробу побудови 

талановитим педагогом на новому витку розвитку освіти, універсальної демократичної теорії і практики 
відтворення людяності – від рівня людського „дна” до статусу особистості громадянина, культурного 

робітника, майстра. Ця теорія блискучо підтверджена практикою, є перспективною для людства, яке 

знову і знову стикається з проблемами дегуманізації і регуманізації молоді – у широкому діапазоні 

співвідношення між Злом і Добром. Запропонована і перевірена геніальним педагогом система 
демократичної організації колективу як суспільного вихователя особистості виступає як певна 

соціально-генетична матриця, соціальний геном, що здатний відтворювати людяність у повному 

значенні цього терміну, піднімати особистість громадянина і кваліфікованого трудівника до рівня 
творця людських цінностей у найкризисніших умовах життя. Можна стверджувати, що в соціально-

педагогічній системі А.С.Макаренка втілено освітянську модель громадянського суспільства, 

демократичну парадигму розвитку освіти, що базується на реалізації певним чином засад, цінностей, 

функцій, процедур роботи такого типу суспільства. Здійснене ним дивним чином перегукується із 
сучасними даними про особистість громадянина і громадянське суспільство, про їх характеристику в 

таких успішних країнах, як Швейцарія, Німеччина та ін. 

Цю думку тільки підсилює та обставина, що дана система виникла і показала свою ефективність в 
жахливих умовах відбудови Росії та СРСР, що найбільше постраждали від першої світової і 

громадянської війни, від революційних експериментів, де проходили найстрашніші битви і відбувалися
 

найжахливіші масові людські трагедії. Не дивно, що соціально-педагогічна система А.С.Макаренка була 
створена саме в Україні, яка опинилася в цей час у самому пеклі соціальних, політичних, військових 

катастроф. Тільки така демократична освітянська система могла протистояти їх драматичним наслідкам 

і врятувати молодь. 

Зрозуміло і те, чому після другої світової війни ця система була затребувана у Німеччині та Японії 
– в тих країнах, які розпочали цю війну, зазнали в ній нищівної поразки і в яких найбільш гостро постала 

проблема ефективного відтворення економіки, добробуту народу, культури, демократії, що врешті-решт 

і було зроблено. 



Логічно стверджувати, що соціально-педагогічна система А.С.Макаренка виступає у контексті 

трагічного ХХ століття як своєрідний гуманістичний, демократичний, освітянський „вибух”, котрий дає 

змогу швидко й інтенсивно долати прірву між варварством і людяністю, між Злом і Добром, 
утверджувати цінність творчої, духовно розвинутої особистості громадянина і працівника. Не визиває 

сумніву, що і у наш час, коли проблеми занепаду і відродження культури неперервно виникають у житті 

як окремих країн, та і усього світу, глобальне гуманістичне значення теорії і практики А.С.Макаренка 
щодо розвитку особистості у колективі як складової суспільства буде неодмінно зростати. Більш того –  

система великого педагога має розглядатися у сучасних умовах дійсно як освітянська модель 

громадянського суспільства, як прояв демократичної парадигми розвитку освіти, що має величезне 

значення для соціального, економічного, духовного прогресу кожного народу і всього людства. Тому 
необхідно здійснювати практичні інноваційні кроки щодо реалізації величезного творчого потенціалу 

соціально-педагогічної системи А.С.Макаренка як освітянської моделі розвитку громадянського 

суспільства, як зразка успішного втілення демократичної парадигми у вітчизняній системі освіти. При 
цьому сучасні педагоги і психологи мають реалізувати «Стратегію  сприяння розвитку громадянського 

суспільства в Україні», затверджену відповідним Указом Президента України ві 26 лютого 2016 року 

[6]. 

До речі, про перспективність такої роботи свідчать також праці інших видатних педагогів і 
психологів – В.О.Сухомлинського, А.В.Петровського, І.П.Іванова, І.А.Зязюна, І.Д.Беха, О.А.Захаренка, 

М.П.Щетиніна та багатьох інших науковців і практиків, ідеї яких можуть бути корисними для побудови 

не тільки освітянської моделі, але і дієвого всезагального громадянського суспільства в Україні. 
Зазначені дані слід використовувати при створенні інновапційних форм їх втілення, зокрема у вигляді 

освітянських проектів побудови шкіл нового демократичного типу, у розробці спеціальних тренінгів 

розвитку освітянського осередку громадянського суспільства тощо [5]. 

     

                                   Педагогіка дискусійних зборів У.Глассера. 

Соціально-педагогічну систему А.С.Макаренка у головних свої рисах нагадує педагогіка зборів 

американського педагога, професора Уїльяма Глассера, лейтмотивом якої є розвиток демократичної 
«школи творчості», що призначена формувати в юній особистості якості суб'єкта громадянського 

суспільства [1, с. 7]. Вона передбачає долання філософії відчуженості, відірваності від життя та 

обмеженості мислення, здійснення педагогічної терапії учнів реальністю, позбавлення школи від невдах 
і навчання дітей відповідальності, успіху, розвитку в них потреби у любові, самоповаги, почуття власної 

гідності та, в цілому, повноцінної особистості.  

 У.Глассер виходить з положення, що «Починаючи з дитячого садочку або з підготовчого класу, дітям 
формально навіюють переваги демократичного способу життя, проте основна риса демократії полягає в 

тому, що люди, які беруть участь у загальному починанні суспільства, спільно розробляють його закони. 

Ми дивуємося тому, що багато членів суспільства мають доволі смутні уявлення про демократію. А, 

може бути, що коріння такого нерозуміння треба шукати у школі, в недостатності демократичного 
досвіду саме там? Дітям має надаватися право голосу у визначенні як програми, так і статусу школи. 

Навчитися демократії можна тільки на практиці! В тих школах, де відповідальність за складення 

навчальної програми і правил поведінки лежить не тільки на вчителях, але і на дітях, молодь насправді 
вчиться демократії. Вони приходять до розуміння того, що у демократичній школі, як і у демократичній 

країні, багато проблем не мають однозначних рішень, що і на них лежить відповідальність за оптимальні 

альтернативні рішення важких проблем, що вони самі допомагають формулювати… Система освіти … 

призначена служити одним із основних демократичних інститутів суспільства, від якого залежить його 
подальша доля» [1, с. 48-49, 54]. Отже, школа, за переконанням американського педагога, має стати 

«форумом для серйозних дискусій», щоб допомогти учням знаходити відповіді на різноманітні соціальні 

питання, які у майбутньому вимагатимуть від них ефективних рішень [1, с. 83-84]. 
        Основою його «школи без невдах» постає систематичне, щоденне (щотижневе) проведення зборів 

учнів у гомогенних (неоднорідних) класах, починаючи вже з початкової школи, й обговорення ними 

актуальних питань, проблем, ситуацій життя. При цьому питання можуть задаватися педагогом і самими 
учнями, а їх обговорення дітьми здійснюватися спонтанно чи розумно спрямовуватися дорослим. 

А.Глассер виділяє три типи дискусійних зборів: збори із соціальною проблематикою, збори без 

підведення підсумків та освітньо-діагностичні збори.  

 Так, збори із соціальною спрямованістю проводяться відповідно до наступних принципів: «усі 
проблеми, як індивідуальні, так і групові, можуть виноситися на обговорення: будь-який учень може 

розповісти про свою або чиюсь проблему, але проблему може висувати і вчитель; поряд із шкільними, 

на обговорення можуть висуватися домашні проблеми дитини за бажанням його самого чи його батьків» 



[1, с. 114] . При цьому «дуже важливо, щоб учитель не нав'язував свою думку дітям. Учні висловлюють 

свої міркування, котрі підводять їх до позитивних рішень. Вчитель може проаналізувати позицію класу, 

але дуже обережно, намагаючись обминути авторитарність… Зборами завжди має керувати вчитель, а 
всі учні повинні сидіти тісним колом – це має принципове значення. Класні збори мають бути 

короткими (від 10 до 30 звилин) у молодших класах і збільшуватися  часі (від 30 до 45 хвилин) у міру 

того, як діти дорослішають. Тривалість зборів не так важлива, як їх регулярність та значущість проблем, 
що розглядаються» [1, с. 115-116]. 

        Ефект таких дискусійних зборів учнів виявився настілько вражаючим, що Глассер створив 

спеціальну педагогічну теорію і виклав її у книзі під знаковою назвою «Школи без невдах». Він закінчує 

її такими словами: «Я зробив ряд пропозицій, що, як я сподіваюся, допоможуть повернути освіту до 
визначальної мети: виховувати мислячу, творчу, емоційну, сміливу людину, котра не боїться проблем, 

які ставить перед нею життя. І хай не можна вирішити їх усі, можна вирішити частину. Впевнена в 

успіху людина подолає невдачі, а якщо успіх досягається важко, то це її не злякає. Якщо вона здатна 
мислити, лагодити з іншими людьми, цінувати красу, вона може відчути себе щасливою і корисною для 

суспільства. Більшого освіта не може дати людині. Інше залежить від неї самої» [1, с. 174-175]. 

            

                Демократизація системи освіти в Європі на прикладі Швеції. 
Те, що демократичний розвиток учнівської молоді має бути поставлений на програмну основу, 

зрозуміли керівники освіти європейських країн. Тому в Європі накопичений цікавий досвід втілення 

демократичних цінностей безпосередньо у навчальні плани навчання і виховання учнівської молоді. Так, 
у Міністерстві  освіти Швеції розроблені типові навчальні плани, так звані курикулюми, не тільки для 

учнівської молоді, але і для дорослих, що свідчать про значний рівень демократизації освіти цієї 

скандинавської країни. Наведемо лише деякі демократичні положення з цих планів.                        
Розглянемо, для прикладу, типовий навчальний план (сurriculum) для дошкільних закладів  

Швеції, який вивішений у кожному дитячому садочку цієї країни. Так, в цьому плані стверджується, 

зокрема такі положення (виділимо з тексту плану лише ті з них, в яких зустрічається поняття 

демократія) [12]: 
 «Демократія формує фундамент дошкільної освіти… 

 Найважливіше завдання дошкільної освіти є передати і сформувати повагу дошкільнят до прав 

людини і основних демократичних цінностей, на яких базується шведське суспільство… 
 Позиція дорослих впливає на розуміння та повагу дітей до прав і обов'язків, що діють у 

демократичному суспільстві… 

 Дії працівників дошкільних закладів мають здійснюватися демократично… 
 Дошкільне виховання має активно і свідомо впливати й стимулювати дітей до розвитку їх 

розуміння та прийняття ними демократичних цінностей, що поширені в нашому суспільстві… 

Дошкільна освіта використовує демократично діючі методи, у застосуванні яких діти беруть 

активну участь… 
Дошкільна освіта забезпечує розуміння дітьми того, чим є демократія… 

Дошкільна освіта розвиває здатність дітей розуміти суспільну ситуацію і діяти відповідно до 

демократичних принципів… 
Педагогічні колективи дошкільних навчальних закладів повинні готувати дітей до участі у 

прийнятті відповідальності, прав і обов'язків, що притаманні демократичному суспільству» ([12] див. 

на сайті Міністерства освіти Швеції,  в перекладі з англ. автора статті). 

Відмітимо, що мова йде про дошкільну освіту як базову для загальної, вищої та освіти дорослих… 
У типовому навчальному плані, рекомендованому Міністерством освіти Швеції для 

загальноосвітньої школи,  демократичні принципи навчання і виховання шведських школярів 

зосереджені у 10 його пунктах, що визначають демократичний дух цієї ланки освіти. Мова йде про такі 
принципові положення, як [13]: 

– національна шкільна система базується на демократичних принципах. 

– шкільна освіта має передавати і формувати у школярів поважне ставлення до прав людини і основних 
демократичних цінностей, на яких базується шведське суспільство. 

– само по собі недостатньо, щоб освіта формувала лише знання про фундаментальні цінності, вона 

повинна забезпечувати досконале використання демократично діючих методів і розвивати у школярів 

здатність й готовність приймати на себе особисту відповідальність й брати активну участь у громадській 
суспільній діяльності. 



– школа має формувати в учнів стійкі форми знань, що конституціюють структуру громадянських 

стосунків у суспільстві, котрі базуються на фундаментальних демократичних цінностях і правах 

людини, які ми всі розділяємо. 
– школа відповідає за те, щоб у всіх учнів формувалися передумови для задовільної участі у 

демократичному прийнятті рішень у громадянському і трудовому житті. 

– згідно з Актом освіти, остання повинна передавати школярам інформацію,  відповідно до 
фундаментальних демократичних цінностей і прав людини, що захищають недоторканність, свободу і 

цілісність індивіда, рівноправ'я  всіх людей, гендерну рівність і солідарність між людьми. 

– метою школи є те, щоб всі учні могли свідомо визначати свої погляди, спираючись на знання своїх 

людських прав і фундаментальних демократичних цінностей настільки, наскільки особистість знає це 
на власному досвіді. 

– всі, хто працює в школі, мусять прививати кожному учневі повагу й уміння застосовувати 

демократичні підходи. 
– вчителі мають ясно використовувати фундаментальні демократичні цінності шведського суспільства й 

права людини і разом з учнями обговорювати конфлікти, що можуть виникнути між їх цінностями і 

правами та реальними подіями. 

– мета школи полягає в тому, щоб кожний учень міг індивідуально, на основі знання демократичних 

принципів, розвивати далі свою здатність працювати демократичним шляхом [там само]. 

Показово те, що демократичні цінності становлять також основу курикулюму для програм освіти 

дорослих, який розроблений Міністерством освіти Швеції 2012 року. Наведемо три  принципові 
демократичні положення цієї програми [14]: 

– освіта дорослих презентує такі знання, що визначають структуру громадських стосунків у суспільстві, 

більш того, ці знання базуються на системі цінностей, що включає як фундаментальні  демократичні 

цінності і повагу до прав людини. 

– освіта дорослих повинна передавати – і закріпляти серед них – повагу до прав людини та базові 

демократичні цінності, на яких ґрунтується шведське суспільство. 

– освіта дорослих відповідає за те, щоб кожний учень включався у процес навчання за своїм навчальним 
планом, маючи в якості передумови участь у прийнятті демократичних рішень у суспільстві та у 

трудовому житті. 

        Таким чином, демократичні цінності складають фундаментальну основу неперерервної освіти в 
Швеції. Те ж саме можна сказати і про освіту інших європейських країн, що має бути взірцем для освіти 

України, яка прямує в Євросоюз.  

 

Отже для демократичного розвитку особистості українця і суспільства України необхідно 

будувати її  освітню, навчально-виховну систему на принципах і процедурах демократії, 

використовуючи при цьому існуючий вітчизняний та зарубіжний досвід побудови громадянського 

суспільства, зокрема демократичні засади педагогічної системи А.С.Макаренка, педагогіки 

У.Глассера, а також – зарубіжний досвід, зокрема висвітлений у демократизованих навчальних 

планах освіти європейських країн, за якими учнівська молодь готується жити і живе у 

демократичному суспільстві. Як свідчать наукові дані, демократизація системи освіти, 

громадянського суспільства, особистості громадянина, призводить до прогресу життя, 

гармонізації міжособистісних стосунків, навчання та виховання, успішної професійної кар'єри, 

збереження здоров'я нації тощо. Наведемо в цьому плані слова великого полтавчанина – Федора 

Трохимовича Моргуна: «Кожен українець як особистість і всі українці як народ зобов’язані 

відродити справжню демократію, що призведе до небаченого розквіту рідної мови, нових яскравих 

творів у літературі, поезії, мистецтві – призведе до небаченого розквіту культури і глибокої поваги 

до нас, українців, усього співтовариства» [2, с. 99-100]. 
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ПРОБЛЕМИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕГІОНУ БІОСФЕРИ В СВІТЛІ ЗАВДАНЬ 

ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ДЕЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ 

Положення біосферології й регіонології у поєднанні з педагогічною наукою дозволяють 

розглянути регіон як цілісну освітню систему, уможливлюючи проектування стратегій розвитку 

об’єднаних територіальних громад як складних соціально-економічних систем. Нині важливим  
соціальним  запитом до української системи освіти стає організація такої загальноосвітньої школи, 

яка б орієнтувалася не тільки на засвоєння учнями певної суми знань в ході навчально-виховного 

процесу, але й на розвиток особистості (як на основний процес, поблизу якого всі інші процеси у 
школі постають як допоміжні) і особливо її здатності до активної життєтворчості у Світі 

посередництвом суспільної кооперації. Тобто, по суті, системі освіти треба по-нову відповісти на 

питання кожного індивіду: що таке Людина «проста - функціонер» і «помножена – творець 
спільної справи»? Як на нас, творчий потенціал народу країни криється в правильності занурення 

індивіду у народну життєдіяльність… 

У світлі утворення об’єднаних територіальних громад в Україні виникає регіональна система 

освіти, що об’єднала низку слабко структурованих проблем, розробка яких у наш час виявилася 
досить перспективною й суперечливою. Необнаучений регіоналізм як фізичний процес на 

політичній мові часто подається як сепаратизм, містечковість. Нерідко утворення об’єднаних 

територіальних громад проходить формально, зверхньо. 
Ми розуміємо регіоналізм як локалізований синергізм в суспільстві і природі, що має 

демократичні механізми самозростання на засадах відповідності освіти особистості і суспільству. 

Незаперечно, соціалізація – це, насамперед, перетворення особистого на загальне, безособове 
і нівельоване спільним. Соціалізація є двостороннім процесом, оскільки відбувається не лише 

збагачення соціальним досвідом, а і як реалізація людиною соціальних зв’язків. Її соціологічна 

сутність зводиться до поєднання у процесі соціалізації особи адаптації та обособлення, тобто 

збереження суб’єктності людини в умовах певного суспільства. На стадії перевантаження 
соціалізацією особистість може втрачати індивідуальність. Школи України по інерції роблять цю 
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справу як педагогічний конвейєр, але, натикаючись на супротив особистості, поєднують звичну 

для досвіду радянської епохи соціалізацію з новітньою функцією соціумізації – процес і результат 

формування активної творчої особистості у поєднанні з її рівноправним і повноцінним 
входженням у соціум як об’єднання громадян, що підкорюються демократично встановленим 

нормам і правилам. Соціумізація випускника сьогодні потребує від школи забезпечення таких  

цінностей, як громадянська  відповідальність, правосвідомість, духовність і культура, 
самостійність, ініціативність, адаптивна здатність та готовність з посередництвом другої освіти 

проявляти мобільність на ринку праці тощо. Якщо додати фах і ступені підготовки, то по суті 

отримаємо життєву компетентність. 

Педагогічна наука ХХI ст. свідчить, що саме профільне навчання (природознавча концепція 
та дозвіл на трансцендентність для суб’єкта, опора на провідну діяльність, рівень розвитку 

пізнавальних інтересів, поліваріантність навчання тощо) є найкращим засобом реалізації 

принципів  диференціації і індивідуалізації навчальної діяльності, здатне найбільш вдало охопити 
проблему розвитку конкретної особистості інтегративною освітою в сучасних умовах розвитку 

цивілізації.  

У свою чергу навчальний профіль – синтез поглядів «анфас» (з фр. en face – перед лицем, 

попереду, в лице) і «в профіль» (фр. profil, від лат. fīlum – нитка, вид з боку) є досить складним 
педагогічним конструктом, який  передбачає організацію централізовано-децентралізованого 

характеру управління системою освіти, освітнім закладом, певну організацію дидактичних 

одиниць, відповідної педагогічної культури, складає певну технологію супроводу душі вихованця. 
Адже профіль відбувається в особистості, яка саму себе відшукує з допомогою системи освіти. 

Технологія організації профільного навчання як процесу досить наукоємна і вимагає значних 

інтелектуальних ресурсів освітньої системи для її впровадження. Тому на всіх рівнях управління 
прижився статичний принцип (принцип лекала) організації – внутрішня впорядкованість, 

узгодженість та взаємодія частин цілого, що обумовлена його побудовою та цілями в складі 

навчального матеріалу як непорушного скелету. Така собі паперова профільність. У той же час, 

нині потрібна організація як процес – сукупність цілеспрямованих дій, що зумовлюють утворення 
необхідних зв’язків в «середині особистості» та в напрямі її розвитку – педагогічна організація 

регіону як організація варіантів освіти, реальних профілів (пропозиція) для реальних траєкторій 

розвитку особистості (запит). 
А це значить, що школа «на вході» має розглядати дитину як складений процес, максимально 

оптимізований пропедевтичною функцією – власною і громади, певним довкіллям. Більше того, 

дитина має бути технологічно правильно «розміщеною» заздалегідь у власному цільовому 
континуумі Я - концепції, в його епіцентрі як у Я-сегменті Космосу – це питання до її 

найближчого оточення – сім’ї, материнської школи і психологічної служби. 

Активною ділянкою траєкторії неперервної освіти, де реалізується профільний підхід у 

навчанні, насамперед, є загальноосвітня (профільно-допрофесійна) і вища (профільно-професійна) 
школи. У світлі цього педагогічною наукою в ідеалі сформульовано підходи до процесу 

формування особистості в контексті  її генетичних витоків, розглянуто цілі підготовки людини до 

соціального життя як творчої особистості, яка усвідомлює суть власного життя  і адекватно 
реалізує себе в  обраній професійно-трудовій діяльності. Проте саме найпрогресивніші педагогічні 

технології, що спираються на теорію розвитку, є мало усвідомленими педагогічним загалом, дещо 

дисонують понятійно, а значить проблемними для широкого вжитку. Але саме вони, що (в 

минулому) розглянули людину і педагогічну дію досить складно, і заслуговують нині на 
масовість. Це змушує сучасну педагогічну освіту (в тому числі післядипломну) до рішучих 

змістових реформ. 

Потреба в пошуковій активності, в самовизначенні, в усвідомленні власної соціальної 
перспективи є важливими потребами молодої людини і завданням упровадження для цього 

системи профільного навчання як структурно-динамічної організації співпраці індивідуальностей 

– з одного боку.  
З іншого боку, така організація вимагає бачити школу набагато ширше, запроваджуючи при 

цьому соціально-психологічні основи управління – як соціо-еколого-педагогічну систему регіону 

біосфери.  

Таке синергетичне дуальне утворення обов’язково спричинить правильний рух думки – 
виробляючи запит на освіту, «зумовить елемент творчості, а той замовить особистості потрібний 

для цього капітал – необхідне знання,  уміння видобути потрібне для життя із байдужого і для неї 

чужого створіння природи», – за В.І. Вернадським (1925) [2].  



Солідаризуючись з ученим щодо розуміння демократії як соціальної організації народовладдя 

– підняти маси до рівня знань свого часу, поділяючи його розуміння завдань освіти – створити 

«народ, що вчиться» (похідна від «учіння» – автор), необхідно це робити зараз, сьогодні в системі 
освіти, що проектується в умовах клітини біосфери – регіону як організаційної ланки природи. 

Термін «регіон» (англ. region, нім. Gebiet n, Region f; від лат. regio – царина, царство) – в 

давнину земля, край, князівство тощо, сьогодні – велика територіальна одиниця. У фізичній 
географії – узагальнена назва одиниць фізико-географічного районування будь-

якого таксономічного рангу, в історіографії – історико-географічний регіон, в економіці 

відповідником є економічний район. Виділяють також географічну теорію регіонального розвитку. 

Тож термін «регіон» є досить універсальним для багатьох мов. В українській мові він тяжіє 
більше для визначення певних мислимих локацій на території, використовується більше в якійсь 

галузі адміністрування чи економіки, ніж фігурує як конкретний вимір. 

Ставлення науки до цього поняття неоднозначне, особливо педагогічної, яка звикла бути 
придатком соціально-економічного розвитку, а не флагманом проектування. Рішення будь-яких 

соціальних проблем неможливе без відповідної інформації, кількість якої постійно накопичується 

й збільшується, торкаються вони нині (в епоху глобалізації) регіонів по особливому. Формується 

певна система інформації, що відображає функціонування й розвиток соціуму в цілому й регіону в 
фізичному смислі зокрема. Народжується біосферна регіонологія тепер. 

Життєдіяльність регіону, як ми помітили, перебуває в прямій залежності від знання цієї 

інформації й уміння використати її в процесі управління (досвід Швейцарії, США, Швеції, 
Німеччини тощо).  

У Швейцарії освіта та наука належать до пріоритетів. У країні, кількість населення якої не 

досягає 7,5 млн. осіб, налічується приблизно 1,1 млн школярів і студентів. Об’єднуючи 26 
кантонів («міні-держав» або регіонів біосфери), Швейцарія стала місцем злиття трьох величних 

культурних і мовних традицій – німецької, французької та італійської. Німецькою мовою говорить 

приблизно 65 % населення, французькою – 19 %, італійською – 12 %. Однак швейцарців через 

їхню багатомовність роз’єднаним народом не назвеш. У ХІХ ст. в країні було 
впроваджено обов’язкову середню освіту як «надважливе громадське завдання з належного 

навчання нових поколінь», усі кантони створили своє освітнє законодавство, основні положення 

якого збереглися досі. Ось чому в Швейцарії є понад 26 кантональних «систем освіти».  
У США немає єдиної національної системи освіти. Для кожного зі штатів характерна своя 

організація освіти та свої особливості, тому основною рисою освіти в цій країні є децентралізація.  

Відмінною рисою системи освіти в Швеції є демократичний підхід – формування 
підростаючого покоління як сучасних європейців. Демократичність освіти Швеції виявляється в 

свободі вибору у всіх без виключення рівнях освіти, будь-який учень має право вибрати не лише 

дисципліни, по яких він навчатиметься, але і форму навчання, мову (англійська або шведська) і 

навіть вчителя. У законодавстві Швеції чітко прописані норми поведінки вчителів і форма 
викладання – вчитель не повинен нав’язувати свою авторитетну думку або давити на учня, а лише 

передати знання своїм учням і викликати у них потребу і навички самостійного мислення і 

викладу свого бачення істини. 
Питання культури та освіти в Німеччині відносяться до компетенції земель (яких в цій країні 

16), тому умови та програми навчання в різних землях можуть відрізнятися одне від одного. 

Німеччина окрім рамкового Закону про освіту має 16 Освітніх конституцій, що характеризують 

кожну із її земель по особливому. Питаннями координації політики в галузі освіти відає 
спеціальний орган – Постійна конференція міністрів культури земель. Він і стежить за тим, щоб 

планка якості освіти в масштабах всієї країни залишалася на гідному рівні.  

Диференційований характер освіти чекає і Україну з її мультикультурністю та історичною 
самобутністю регіонів… 

Нині викристалізовується історією науки нова форма відображення об’єктивної реальності, 

зокрема, соціально-регіональної – інформаційне відображення, що дає можливість утворення 
інформаційно-соціологічних регіональних полігонів і проведення на них різних соціальних 

експериментів у вигляді соціального проектування, побудови на цій основі варіативних моделей 

розвитку соціальної дійсності й управління нею.  

Інформаційною регіонологією передбачається створення єдиного інформаційного простору 
об’єкту дослідження – регіону, що становить інформаційне відображення соціального простору з 

усіма його зв’язками в складі біосфери.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%BA%D1%83


 Тобто, регіон при цьому розглядається як соціальна система з усіма вхідними, вихідними 

характеристиками, функціями, що забезпечують його життєдіяльність. Інформаційна регіонологія 

передбачає рішення проблем регіону з використанням інформаційних технологій як системи 
методів збору, накопичення, зберігання, пошуку, передачі й обробки інформації на основі 

застосування засобів ІТ. Вона припускає утворення єдиної автоматизованої інформаційної 

системи, єдиного ІРЦ (інформаційно-ресурсного центру) для рішення регіональних проблем. 
Більше того, інформаційна система, що відбиває соціальний простір регіону, є освітнім полігоном 

для соціального проектування й побудови на його основі моделей управління, розробки механізму 

реалізації проектів й виявлення тенденцій розвитку регіону в складі біосфери і поблизу інших 

регіонів. 
Концепція інформаційної регіонології містить у собі наступні складові: 

1. Визначення суб’єкта й об’єкта регіонального управління. Розглядаються всі складові 

поняття «регіон», з навколишнього середовища виділяється соціальна система регіону, 
показується її функціонування й взаємодія з навколишнім середовищем, а також встановлюються 

детермінанти розвитку. Соціальний простір регіону досліджується в єдності з його інформаційним 

простором як відображенням соціального. Визначається потенціал регіонального інформаційного 

ресурсу як рушійної сили розвитку соціуму. Прогнозуються результати впливу інформатизації 
соціуму на соціальні процеси й соціальні структури, на людину. Створюється структура єдиного 

інформаційного й соціального простору регіону як об’єкта й суб’єкта системи регіонального 

управління. 
2. Формулюються принципи створення системи управління регіоном. 

3. Створюється схема організації інформаційних технологій регіонального управління. 

4. Формується інформаційно-соціологічний полігон, де проводиться соціальне проектування, 
вибирається оптимальна модель системи регіонального управління. 

5. Розробляється механізм реалізації оптимальної моделі управління й розвитку освіти 

регіону, дидактичні одиниці якої відповідають завданням інтегрування регіону до складу 

співдружності країн, держави, інтересам взаємодії з сусідніми регіонами, розвитку даного регіону 
і конкретної особистості. 

В сучасних комунікаціях існує низка тлумачень регіону, також в різних областях людського 

знання, кожне з яких характеризує яку-небудь сторону цього поняття окремішно. Тому настає 
необхідним обґрунтувати соціологічний зміст поняття «регіон».  

Словник-довідник «Соціальна структура й соціальні процеси» трактує соціологічне розуміння 

регіону в такий спосіб: «будучи соціально-територіальною системою, регіон повинен мати 
соціально-просторову спільність організації проживаючого в його рамках населення. 

Відрізняючись своєрідністю природних умов, спеціалізацією виробництва, певним рівнем 

розвитку продуктивних сил, виробничої інфраструктури, регіон у той же час характеризується 

специфікою соціальної культури й інфраструктури, а також способом життя населення…» [8, c. 
116].  

Існує  трактування регіону як  осередку територіального розвитку виробничих сил і 

виробничих відносин, що дозволяє розглядати територіальне утворення з позицій «економічної й 
соціальної природи» [4, c. 13]. Поняття «регіон» в українській мові часто ототожнюється з 

поняттям «район». 

Отже, на цьому етапі аналізу вважатимемо регіон – це територіально-цілісна частина країни, 

яка відрізняється своєрідністю природного середовища, що зумовлює тип та структуру економіки, 
яка характеризується своєрідним співвідношенням різних галузей господарства, глибокими та 

різноманітними зв’язками між ними, закінченим циклом відтворення, спільними рисами. 

Спробуємо розібратися у цьому судженні детальніше. 
В.І. Сігов розглянув регіон як економічну й соціальну спільноту, відзначаючи, що «у регіонах 

складаються територіальні спільноти, члени яких окрім економічних відносин мають загальні 

відносини щодо навколишніх умов життя – природного й соціального середовищ. У 
територіальних спільнотах здійснюється обмін усіма основними видами діяльності людей, що 

забезпечують соціальне відтворення населення. Внаслідок цього вони можуть функціонувати як 

відносно самостійні соціальні утворення [6, с. 3–8]. 

 С.І. Барзилов і А.Г. Чернишов розуміють під регіоном соціологічну кваліфікацію тієї чи 
іншої адміністративно-територіальної одиниці,  населення якої об’єднано загальними виробничо-

економічними   взаємозв’язками,   єдиною   соціальною інфраструктурою, місцевими засобами 

масової комунікації, органами влади й місцевого самоврядування. Регіон є природничо-



історичний простір, у рамках якого здійснюється соціально-економічна й суспільна діяльність 

людей, які у ньому проживають. Політичний простір регіону становить організацію його 

політичного життя, «сферу реалізації державної влади на місцях і в громадському 
самоврядуванні» [1, с. 6–7]. 

  Отже, у сучасній науковій літературі поняття «регіон» розглядається з різних позицій – як 

єдність соціального, економічного, культурного, природничо-історичного й політичного простору 
насамперед. 

Подальший аналіз дозволив виділити кілька основних складових регіону. 

1. Фізико-географічна структура регіону. В економічній географії поняття «регіон» означає 

те ж, що й район; «територія (акваторія), часто дуже значна за своїми розмірами, що не 
обов’язково є таксономічною одиницею в якій-небудь системі територіального поділу». Існує 

географічна єдність регіону: який-небудь центр, довкола нього каркас. 

2. Економічна складова. В економіці під регіоном розуміється «велика територія країни з 
більш-менш однорідними природними умовами й характерною спрямованістю розвитку 

продуктивних сил на основі сполучення комплексу природних ресурсів з відповідною 

сформованою й перспективною матеріально-технічною, виробничою й соціальною 

інфраструктурою».  
Центр регіону – його господарське ядро, навколо центра зосереджена основна промисловість, 

сільське господарство, щільність населення тут вище. Регіональна економіка розглядає регіон як 

«просторово обмежену частину єдиного   народногосподарського комплексу», тобто як 
структурний елемент господарського комплексу країни (М.Г. Чумаченко [9, с. 6]).  

Ряд авторів підкреслюють комплексний характер регіону як господарської єдиної системи зі 

складною структурою. У рамках регіону  здійснюється  весь  процес  відтворення  сукупного 
суспільного продукту. 

Основними ланками економічного районування визначаються великі економічні райони – 

макрорегіони. Вони складають цілісні територіальні частини народного господарства, 

«територіально-виробничі комплекси, які створилися на базі великої території, що відрізняється 
від інших частин країни спеціалізацією в народному господарстві, своєрідним економіко-

географічним положенням, природними й трудовими ресурсами» [5, с. 23]. Як видно, у складі 

макрорегіонів присутні райони середньої ланки або мезорайони, до яких відносяться області, краї.  
Таке районування дуже близько стикається з наступною, третьою складовою поняття 

«регіон». 

3. Політико-адміністративний розподіл території регіону, його політико-адміністративна 
структура. Оскільки владними-силовими відносинами пронизані всі господарські відносини, 

політико-адміністративна структура регіону переважно збігається з його економічною 

структурою. Саме рівні адміністративного поділу найбільше забезпечують регіону необхідні 

умови соціально-економічного функціонування і розвитку. 
4. Етнічна структура регіону. Довгий час ця складова практично не бралася в розрахунок 

при організації функціонування регіонів, дотримувався принцип єдності політичного, 

економічного й етнічного. Післяреволюційний розподіл Росії на окремі регіони відбувся за 
національно-територіальною ознакою. Після розпаду СРСР в Україні не лише зберігся, але й 

відродився на новому рівні територіально-національний принцип (Кримська автономія), до якого 

додався чисто територіальний. Як правило досвід функціонування національних територій 

свідчить про нерівні права й обов’язки стосовно центра, наприклад, різний ступінь самостійного 
прийняття ряду законів оподатковування, взаємодії з центральними органами влади й ін.  

Етнічною автономністю створюється основа для внутрішніх щодо держави конфліктів, 

зокрема в галузі освіти.  
Нерівне положення територій усередині певної адміністративної області спричиняється 

прагненням цих територій ставати більш самостійними суб’єктами господарювання, одержати 

більше прав стосовно центра. 
5. Соціокультурна складова поняття «регіон». Її можна виділити в якості детермінанта 

суспільного розвитку в силу двох обставин:  

1) більшість діючих у соціальній системі факторів становлять специфічно людські способи 

діяльності, тобто феномени культури; 
2) всі фактори, що діють у суспільстві, впливають на нього (у тому числі природні), бо навіть 

у тих історичних ситуаціях, коли вони виходять на перший план, опосередковані суспільною 

психологією.  



Культуру можна зрозуміти як ядро, у якому відображається мотивація діяльності людей. 

Культура багатошарова, ієрархічна, внутрішньо суперечлива. Але найважливіша постать у ній – 

людина. Тому центральне місце в культурній сфері займає програма діяльності суб’єкта. У 
повсякденному житті люди діють відповідно до історично сформованого змісту культури. Будь-

який соціальний суб’єкт – від суспільства в цілому до особистості з усіма проміжними щаблями 

між ними у вигляді співтовариств – формує свою субкультуру, або культуру деякого суб’єкта як 
соціокультурного цілого. Вона й містить програму діяльності відповідного суб’єкта.  

Тож, регіон – це, насамперед, люди, що проживають на його території й утворюють певну 

історико-культурну спільноту із властивим тільки їм властивим складом характеру, устроєм 

життя. Вони мають свої власні бачення того, як і яким чином повинні вирішуватися ті або інші 
проблеми, адже вони щоденно вирішують їх з тим або іншим ступенем консерватизму. 

6. Правова складова регіону. Діяльність у регіоні обов’язково підлягає правовому 

регулюванню; законотворчість у регіональній області має велике значення для нормального 
функціонування регіону, а взаємодія центральної й регіональної законодавчої влади може бути 

джерелом як конфліктів, так і нормальної життєдіяльності регіону.  

7. Політична складова. Визначає загальну політику функціонування  регіону. Вона являє 

собою цілісну, упорядковану сукупність політичних інститутів, ролей, відносин, процесів, 
принципів політичної організації суспільства в регіонах, підлеглих прийнятим у конкретному 

суспільстві політичним, соціальним,  юридичним,  ідеологічним, культурним нормам, історичним 

традиціям і установкам політичного режиму.  
Саме політична система в регіоні організує відносини між суспільством і державою, визначає 

протікання  політичних  процесів, що включають інституціоналізацію влади, характеризує стан 

політичної  діяльності, рівень політичної творчості в суспільстві,  характер політичної участі, 
неінституціоналізованих політичних відносин.  

Політична система становить  одну  із  частин  або підсистем сукупної суспільної системи. 

Центральне положення політичної системи в цій системі визначається  провідною  організаційною 

й регуляторно-контрольною роллю самої політики. Регіон як єдиний політичний простір є 
сукупність установ і способів, за допомогою яких здійснюється вплив населення на місцеву владу 

в плані її формування (активне виборче право), визначення й корегування соціальної політики, 

існує система політичного контролю влади над населенням (С.І. Барзілов [1, с. 5]). Регіон, що 
виступає як суб’єкт Центру, має конституційно закріплені права й обов’язки.  

На підставі вищевикладеного регіон визначається як цілісна соціальна система, що володіє 

всіма характеристиками соціуму.  
Ця система має єдину структуру, що включає в себе фізико-географічні, економічні, політико-

адміністративні, етнічні, соціокультурні, правові, політичні підструктури; цим підструктурам 

відповідають соціальні інститути (при визначальній ролі цих інститутів відбувається організація 

життя регіону). І, нарешті, основним суб’єктом і об’єктом управління регіоном є людина: люди 
об’єднані у соціальні спільноти  й вступають у соціальні відносини з іншими людьми та іншими 

спільнотами.  

Таким чином, регіон становить цілісну, просторово-організовану форму життєдіяльності 
соціуму як системи, як складне й комплексне явище сегмент сфери життя (біосфери).  

Така форма має свій зміст (регіональний зміст освіти).  

Це – 1) взаємодія суб’єктів у процесі відтворення умов життєдіяльності; 2) матеріально-

речовинні фактори, що виступають основою відтворення; 3) кількісні і якісні показники, що 
характеризують результат – рівень соціально-економічного розвитку. Крім цього, у регіоні 

існують 4) функціональні внутрісистемні зв’язки, що випливають із відносин власності, відносин 

по розподілу предмету влади й повноважень. Регіон має 5) самоврядний механізм, елементи якого 
взаємозалежні, взаємозалежні й доповнені механізмом зовнішнього регулювання.  

Такі якості, як 6) відносна відособленість, 7) цілісність, 8) комплексність, 9) структурованість, 10) 

підпорядкованість єдиної мети зв’язкам із зовнішнім середовищем – визначає регіон як складну 
соціальну систему. 

Одним з найефективніших методів пізнання систем представляється їхнє моделювання, тобто 

заміна реальних систем їхніми моделями. Операції або експерименти, які неможливо або важко, 

довго й дорого проводити з реальною соціальною системою (регіоном), можна успішно проводити 
з її математичними, комп’ютерними моделями, а отримані результати можна поширити з 

дотриманням подоби на реальну систему.  



Поняття «регіон» досить ґрунтовно опрацював український учений О.П. Ковальов і навів: 

відносно замкнуте територіальне недержавне соціально-виробниче утворення, яке 

характеризується відносною самодостатністю й здатністю до самовідтворення соціально-
виробничих функцій і відповідної інфраструктури, вбудоване у функціональну структуру 

космобіотизованого геопростору [3, с. 6]. Саме це визначення регіону встановлює його біосферну 

сутність над іншими, розглянутими поряд. 
У сучасній економічній науці класифікація регіонів України передбачає такі категорії: 

проблемні, відсталі, кризові, депресивні. Загалом ці поняття тісно переплітаються, проте мають і 

певні відмінності. Проблема чіткої класифікації регіону є дуже  актуальною в цілому як для 

розробки стратегії розвитку території, так і для побудови моделі навчально-освітнього простору 
регіону. На нинішньому етапі розвитку України поряд з центром все активніше залучаються 

місцеві органи управління до вирішення проблем економічного й соціального розвитку регіонів, 

впровадження сучасних механізмів підтримки перш за все «депресивних» і «кризових територій» 
в контексті завдань стійкого розвитку. 

Умовно моніторинг території регіону можна здійснити, увівши певну матрицю, яка, у 

залежності від набору параметрів, набиратиме того чи іншого стану «проблемності», 

«відсталості», «кризовості», «депресивності». 
Уточнимо загальні характеристики відправних параметрів. 

 Відсталий  регіон є таким, якщо його показники відстають від середньостатистичних 

державних більше як на третину. 
 Проблемним  регіоном  будемо  вважати такий, що вміщує в собі ситуацію, котра потребує 

додаткової (частіше зовнішньої) допомоги для її вирішення: стан екології, наближеність до 

кордону, наявність конфліктних ситуацій тощо. 
 Кризовим регіон будемо визнавати за умов, коли існують незворотні тенденції до спаду 

виробництва, зростання безробіття, зниження рівня життя, погіршенням стану здоров’я, зниження 

показника тривалості життя тощо. 

 Депресивною територією визначимо ту, яка тривалий час є кризовою, і цю кризу подолати 
самостійно вона не в змозі. Така територія здатна перейти до стабільного розвитку лише при 

умові комплексної підтримки й мобілізації ресурсів (внутрішніх і зовнішніх – з боку більш 

крупної організації (області, держави тощо). 
Треба підкреслити, що кризові й депресивні території можуть бути в складі відносно здорових 

регіонів, крім того, рівні «відсталості», «проблемності», «кризовості» і «депресивності» можуть 

бути диференційованими для різних самостійно взятих зон (Карпати, Донбас, Чорнобиль тощо). 
Слід констатувати, що сьогодні суттєвими важелями покращення життя регіону поки що не стали 

головні рушійні сили суспільства – освіта й наука, на практиці існує слабке прилучення до 

господарсько-управлінського начала відповідних освітньо-наукових кіл. Економіка освіти 

керівниками регіонів розуміється як «надання освітніх послуг на суму» і не більше.  
У той же час кожна територія потребує індивідуального підходу та побудови певної стратегії 

як програми розвитку на перспективу, що має внутрішню нелінійну динаміку. Присутня неабияка 

частка територій у регіоні, які характеризуються складністю адміністративного управління, коли 
мегаполіс простирається в межах кількох адміністративних областей, взаємодіє з територіями 

кількох аграрних  районів (полісів) тощо. Деформованим стає розвиток культури таких регіонів. 

Сучасне село сліпо, по інерції, трансформує свій ресурс робочої сили в сусідню країну, іншу 

адміністративну область тощо, власноруч стаючи приреченим. У такому разі стає потреба або 
реформи кордонів, або ж відповідної координаційної політики ланок регіонів (регіону). 

Як правило, кризові та депресивні території знаходяться поблизу (або безпосередньо) у зонах 

екологічного лиха, де потрібна інша якість і концентрація управлінських рішень (інформації) у 
напрямі збереження й відновлення природних ресурсів. Взаємодія мегаполісу (міста, системи міст) 

і полісу, полісів (села, сіл) супроводжується присутністю інфарктної зони, яка поширюється 

концентрично від центра мегаполісу (забруднення атмосфери, забруднення ґрунтових вод, інші 
шкідливі викиди технічного виробництва тощо) у напрямі аграрного сектору 

сільськогосподарського виробництва, може бути присутньою як феномен «на межі». Це, як 

правило, певна смуга, яка має власну динаміку розвитку. Саме ця територія потребує  

найприскіпливішої уваги при оцінці спеціалістами, саме реальний стан цієї території й оцінка 
цього стану створюють найбільші диспропорції  в оцінці розвитку регіону, впливає на 

компенсаторні фактори, а значить на покращення стану життя.  



Сьогодні існує така інфарктна територія поки що поза «правилами» виробленої для країни  

оцінки розвитку регіону. Тож, саме на такі території в першу чергу повинні бути націлені наукові 

сили й освітній потенціал країни для вирішення проблем розвитку. Сучасна людина не управляє 
біосферою, а лише бере участь у її еволюції, тобто еволюціонує в складі біосфери як системи. 

Наукова думка як природне явище докорінно змінює енергетику планети. Цей потік енергії має 

свою швидкість, яку забезпечує система освіти насамперед.  
Ноосфера діє реально – це не сфера техніки, не сфера людини, і навіть не сфера соціуму, це – 

сфера розуму як еволюціонуючого процесу в біосфері, що чиниться особистісно у регіоні. Тому, 

саме біосферний регіон стає основою, початком певного ноосферного освітнього каналу. При 

цьому просте вдосконалення навчальних програм у цьому напрямі не призведе до керованої 
ноосфери.  

Необхідно створити  умову, щоб народ «сродно» (за Г.С. Сковородою) перебував у стадії 

учіння. Ця проблема опирається на принципи ноосферного світогляду та передбачає такі основні 
стартові кроки при побудові системи освіти у регіоні – передумови профільної освіти:  

- розвиток просвіти – пізнання, розуміння й свідоме ставлення народних мас до оточуючих 

подій; 

- виховання єдності людини й природи;  
- спрямованість освіти на пізнання фундаментальних принципів природи; 

- принцип антропоцентризму в освіті  необхідно доповнювати принципами біоцентризму й 

космоцентризму.  
Ураховуючи, що педагогічні системи відносяться до категорії інформаційних, цей аспект при 

їх описанні має велике значення.  

Середовище, в межах якого безпосередньо діє людина, наділене певною організацією – 
географічною. Воно складається з особливих складних динамічних елементів – геосистем, які, 

взаємодіючи між собою, створюють єдиний геопростір – географічний хронопростір. Його 

становлення пов’язане з поняттям «геопроцес» – процес самоскладання геопростору.  

Людина, досліджуючи геопростір, формує його відображення у власній свідомості для 
організації господарської діяльності.  

Економічна наука допомагає людині власну діяльність спрямовувати в напрямі культурно-

господарської еволюції, що призводить до становлення антропосфери регіону, а потім і 
регіональної клітини ноосфери. Проте цей процес у свою чергу впливає на саму людину. У ньому 

відображається явище регіоналізації – процес розгортання, становлення структури антропосфери. 

Сьогодні питання супроводу регіональної політики наштовхуються на завдання мати певну освіту 
для регіону й проблему вироблення методу – яким найкращим чином віднайти ті опорні точки, 

навколо яких буде фундуватися учіння людини, народних мас. Регіоналізація – процес порушення 

симетрії геопростору, нині становить по суті його перевантаження, є надлишком антропотизації – 

поставила проблему антропологізації. 
 У свою чергу, діяльність людини залучаючи або не залучаючи енергію ззовні (стосовно 

певної геосистеми), прагне до певної просторової кореляції та побудови (підсилення, послаблення) 

когерентності. Таким чином, регіон із соціально-виробничої сфери (посередництвом науки) 
перетворюється на соціоприродну організацію. В свою чергу особистість регіону потребує 

біосферно-продуктивної педагогіки. Антропотизована територія замість присвоєння господарства 

(гетеротрофність) має створювати його як  самостійне виробництво (аутотрофність).   

Уточнимо. Порушення симетрії в опорному геопросторі виникло через осілий спосіб життя й 
господарювання людини. Першою при цьому формується агросфера – на початку симетрично 

антропотизована, а потім асиметрично. Великим проявом порушення симетрії геопростору стало 

виникнення великих поселень людини на певній території. Густина населення згодом стає 
визначальним фактором функціонування геопростору. Розвиток анропотизованих систем 

пов’язаний зі змінами характеру культури й господарської діяльності суспільства, які проходять 

ряд стадій (культурно-господарських типів). Кожний наступний культурно-господарський тип 
розвивається на основі попередніх типів. На кожному рівні може бути досягнута ситуація, при 

якій соціально-виробнича система або перестає розвиватися, або переходячи у стаціонарний 

режим, згодом починає деградацію, або в ній спонтанно виникає нестійкість, яка може призвести 

до нового культурно-господарського типу. 
Отже, регіоналізація охоплює цілу низку процесів антропного характеру, які самі по собі є 

досить складними й дуже складними – у їхньому переплетінні між собою, між процесами еволюції 

й деформації реального природного середовища.  



В основі виникнення регіону лежить феномен порушення симетрії в антропотизованому 

геопросторі, що призводить до подрібнення функцій діяльності людини поряд (в наслідок) з 

порушенням функціонування природного середовища. Ці процеси самоорганізуються й 
протікають як еволюція геопростору. Інфраструктура регіону має свою топологію, яка в сою чергу 

еволюціонує в напрямку відносно замкнутого виробничого циклу.  

Аналіз свідчить, у процесі самоорганізації геопростір, поряд із прагненням до об’єднання в 
одну систему, прагне до самостійності й відносної незалежності – об’єктивна реальність.  

Ідеальна самостійність може наступити тоді, коли регіон буде самодостатнім 

енергетично. Проте реально кожен регіон має ті чи інші власні проблеми і ускладнення, а, отже, 

потребує обміну енергії з іншими регіонами. Енергія як і інформація (в її складі освіта) є тим 
спільним і водночас відмінним, що містить регіон.  

Структура функціонального простору регіону становить еволюцію, рухаючись у напрямі 

структурно-функціональної повноти. Освіта регіону поступово виражає увесь сукупний ряд 
культурних традицій у напрямі взаємодії з іншими регіонами й субрегіональними утвореннями, 

конкуренцію з іншими регіонами за: енергію, сировину, населення, територію, виробничі й 

культурологічні функції. Вона поступово переростає в глобальну структуру антропосфери як 

комплементарність, доповнювальність, спорідненість іншим регіональним структурам, входить до 
складу культури, але і формує другу природу – людина відчужується від природи неперервно. 

Виробнича мережа (трудовий ресурс), яка супроводжується відповідною освітою, яка 

повертає людину природі, стає у великій мірі корелятором і детермінатором розвитку регіону.  
Отже, розвиток регіону сприяє виділенню складової інформаційної функції, що супроводжує 

додіяльність,  у самостійну структурну складову – освітню.  

Освітньо мислиме передбачає проектування регіонального компоненту змісту освіти. 
Регіональний компонент змісту освіти уточнює і поглиблює знання про світ і способи 

діяльності в ньому, передбачені державним освітнім стандартом. За це відповідальні спеціальні 

предмети або предметні модулі в рамках предметів державного компоненту. 

Регіональний компонент змісту освіти охоплює завдання детально і системно 
охарактеризувати особливості розвитку даного біосферного регіону, виділивши його екологічні, 

геологічні, географічні, економічні, культурологічні, демографічні, літературні, мистецькі, 

релігійні та інші сторони з поміж інших його сусідів.  
Регіональний компонент змісту освіти дає загальну уяву про розвиток сусідніх регіонів країни 

і зарубіжжя на засадах доцільності і порозуміння народів. 

Головний аспект регіонального компоненту змісту освіти - знання про способи здійснення 
профільної діяльності та досвід здійснення способів профільної діяльності в даному регіоні. 

Дидактичну основу цього аспекту зумовлює уточнений принцип політехнізму.  

За М.М. Скаткіном [7], політехнічним називають таке навчання, яке дає знання про наукові 

основи виробництва, про його головні галузі, озброює учнів загальнотехнічними вміннями, 
необхідними для участі в продуктивній праці. Нині в життя і працю людини увійшов комп’ютер, 

що є інформаційним ресурсом виробництва і підготовки працівника. 

На уроках праці потрібно ознайомлювати учнів як із застосуванням комп’ютера для 
оптимізації пошуку шляху до мети, так і надавати спеціальну підготовку для знайомства із 

властивостями оброблювальних матеріалів; з принципами будови і роботи модернізованих 

знарядь праці; з механізацією праці і новітніми напрямами наукової організації праці. Важливим і 

невід’ємним напрямом розвитку трудового навчання в профільній школі є принцип поєднання 
навчання з продуктивною працею. 

Прищеплювати учням узагальнені вміння з правильної організації праці, виховувати в них 

трудову технічну культуру, акумулювати певний досвід здійснення способів профільної діяльності 
в даному регіоні – мистецтва виробництва. У кожній професії слід відшукувати профільність 

виконавця, майстерність. Завдання трудового навчання школярів полягає не в тому, щоб готувати 

з учнів вузьких спеціалістів, а в тому, щоб дати їм систему наукових знань, які лежать в основі 
техніки, технології і організації сучасного виробництва, а також виявити і уточнити 

індивідуальний шлях становлення життєдайної особистості. 

Регіональний компонент змісту освіти на 70-80% має бути пов’язаний з практичною, 

лабораторною, екскурсійною діяльністю, рольовими іграми, самоврядністю організації праці, 
дослідницьким хистом. Школа має містити зменшені копії виробництв, якими живе регіон, мати 

відповідний набір машин і механізмів, різноманітних секторів впровадження продуктів дитячої 

діяльності. 



Регіональний компонент змісту освіти може містити завдання отримання певного початкового 

фаху з виду робітничої діяльності. Може культивуватися певний набір спеціалізацій для певного 

навчального профілю протягом основної і старшої школи. 
У складі державного компоненту змісту освіти доцільно мати в полі зору завдання щодо 

другої дидактичної задачі. Наприклад, при написанні диктантів, літературних творів тематика їх 

обіймає освітню проблему і навчального профілю, і регіону одночасно. Тобто йдеться про 
поглиблення матеріалу регіонального спрямування для особистісного розвитку. 

Досвіду проектування регіонального компоненту змісту освіти в Україні не напрацьовано. 

Тому, в якості ескізу, запропонуємо наступне. 

1. Встановлюємо географічні межі біосферного регіону і складаємо паспорт регіону. По суті, 
нібито маємо справу з окремою невеликою країною. В ньому передбачаємо фіксацію геологічних 

утворень, корисних копалин, мінералів, вод тощо.  Описуємо рельєф, ґрунти, рослинний і 

тваринний світ, аналізуємо гідросферу, клімат. Компактно подаємо економіку регіону, 
встановлюючи точки її росту, представлячи індустрію і аграрний сектор. Описуємо населення 

регіону, його зайнятість у суспільному виробництві, розвиток населення, освіту і культуру.  

2. Для кожного освітнього округу емпірично встановлюємо екологічну стежину, складний 

куррикулум, що може містити 15-25 точок споглядання на вище сформульований зміст. Для 
кожного класу (вікової групи учнів) кожна точка споглядання вміщує відповідний зміст – від 

простого до складного. 

3. Для кожної точки споглядання добираємо досяжну зону для споглядання мети-ідеалу, куди 
заплановуємо екскурсію або звідки будемо добирати досвід життєтворення. 

4. Система освіти разом з об’єднаною територіальною громадою здійснюють піклувальну 

політику над екологічною стежиною так, що цей відкритий клас має захопити все помешкання, в 
інтересах якого діє освітній округ. 

5. Система освіти розвиває ті трудові галузі, які необхідні для розвитку регіону та згідно 

запиту особистості. 

6. Розробниками регіонального компоненту змісту освіти стають вчителі відповідного фаху в 
складі відділень лабораторії з проектування змісту освіти при Регіональному інституті 

післядипломної педагогічної освіти. Експертиза створених програм і підручників здійснюється 

централізовано в межах держави. 
7. Екологічна стежина може розпочинати занурення в проблеми, які підлягають вирішенню. І 

на ній мають бути помітними результати вирішення поставлених раніше проблем.  

8. До функціонування екологічної стежини згодом стануть причетними не тільки учні і актив 
регіону, а і батьки учнів, і виробники, і всілякі земляки – справа покращення життя стає 

всенародною. 

Праця, яку фундує сучасна школа - діяльність соціальна, регіональна за природою (цілями) і 

за характером - неможлива без розподілу праці. Праця є необхідною умовою появи і розвитку 
свідомості. Школа допомагає віднаходити в особистості її працю.  Застосування і виготовлення 

найпростіших знарядь відрізняє працю від простого привласнення продуктів природи. Екологічна 

стежина задає працю в інтересах суспільства, уточнює її вибір, складає характер.  
У праці людина керується об’єктивними властивостями предметів, а не їх біологічним 

значенням. З приматом праці над біологічною дією виникають пізнавальні властивості розуму, 

внаслідок чого розвиваються вищі процеси переробки інформації: мислення, уява, мотив. Дитяча 

праця – найліпша умова виховання моральних, товариських якостей, умінь взаємодії з 
ровесниками та старшими. 

Предмети або предметні модулі, які можуть скласти регіональний компонент змісту освіти, 

окрім оригінального трудового навчання: історія міст і сіл регіону, географія регіону, економіка 
регіону, мова регіону, література регіону, мистецтво регіону, музика регіону, прикладні ремесла, 

фольклор, оригінальні технології тощо. 

Система на рівні обробки інформації повинна бути максимально невпорядкованою й 
складною. Для цього необхідно розділити «фізіологічну» й інформаційну функції на рівні 

апаратурних реалізацій, що вимагає певного рівня символічного відображення, яке, стискуючи 

інформацію, диктує необхідність профільної когнітивізації відповідних антропотизованих 

геосистем. 
Щодо навчального змісту, то він має включати умову згорнутості-розгорнутості дидактичних 

одиниць змісту академічної і прикладної школи.  



У процесі розвитку ноосферної освіти регіон біосфери функціонуватиме на кшталт клітини 

природи (гармонійно, злагоджено) лише тоді, коли матиме усвідомлено розумну довершеність 

зв’язків людини і природи у складі регіонального компоненту змісту освіти. 
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Заклик ветерана ІІ Світової війни, який вижив у сталінські Голодомори, у фашистську окупацію, 

звільняв Україну від Донбасу до Карпат, академіка агроеколога, державного діяча і письменника-

публіциста Федора Моргуна, взятий із його книги «Хто і де зірвав бліцкриг?» як заголовок цієї праці, є 
вкрай актуальним для України. Доведення людей до Майданів – це не ознака великої демократії, а, 

скоріше, навпаки – свідоцтво її дефіциту, якщо не відсутності. І тоді Майдан виступає як своєрідний 

відчай народу, його суд лінча над владою з непередбачуваними наслідками, про що свідчить новітня 
історія держави. 

Видатний управлінець Англії ХХ століття Вінстон Черчилль дуже своєрідно визначив 

демократію (народовладдя) як найкращу форму правління: «Демократія – препогана форма правління, 

але нічого кращого людство поки не придумало». Дещо іншої думки був патріот, журналіст, поет і 
культурний діяч Володимир Данилейко: «Demox – наростень на шкірі, demos – не народ, а наріст на 

тілах націй, сиріч «метиси», «приплод»; …Націям потрібні не звироднілі демократії, а вистояні 

націократії, – за ними майбутнє історії» [3, с. 132].   
Отже, якщо до демократії за Черчиллем додати поправку Данилейка, то це – влада титульної 

нації з представництвом національних меншин.  

Оглянувши вертикаль влади в Україні – від керівників держави до менеджменту низової ланки, 
можна виявити два «викривлених дзеркала» нашої демократії: по-перше, це ілюзія демократії у верхніх 

ешелонах; по-друге, ілюзія демократичної влади у керівників низових колективів із власною печаткою.  

Перша ілюзія демократії (яка для топ-менеджерів країни не є ілюзією, бо більшість із них або 

самі олігархи, або – найманці олігархів) – це просто фіговий листок демократії, що прикриває 
безсоромну надексплуатацію «олігархатом» власного народу і надр України. Розвіює цю ілюзію: 



1) ігнорування соціології: за даними Є. Головахи (2017) провідний Інститут соціології НАН 

України за останні роки не отримав жодного замовлення на соціологічне дослідження чи моніторинг 

громадської думки (?!); 
2) відсутність закону про місцеві референдуми; завдяки і цьому, зокрема, ми втратили Крим і 

ризикуємо втратити Донбас; доходить до трагікомічного: екс-нардеп Ю. Бублик… судився з апаратом 

ВР за його реєстрацію (?!);  
3) відсутність виборів народних депутатів за відкритими списками, адже кукловодам олігархату 

потрібні «свої» люди, а не найдостойніші; 

4) відсутність дієвих механізмів припинення повноважень обраних посадовців (слід вітати закон 

про імпічмент президента!, але наскільки він буде дієвим?). Адже відома «чарівність» наших законів, 
часто полягає в тому, що вони… не працюють (!?). 

Саме дефіцит цих основних механізмів демократії й виводить людей на Майдан, де 

народовладдя межує з… бунтом, революцією та громадянською війною [2; 4; 11]. 
На рівні організацій низової ланки стикаємося з іншим викривленим дзеркалом демократії, коли 

остання перетворюється на охлократію на чолі з «кухаратом», який прагне реальної влади. На 

озброєння береться метод виживання колег із будь-якого колективу за… власним бажанням [9; 12]. 

Тому Закон проти булінгу (цькування з елементами фізичного насилля) у школах, слід розширити до 
масштабів боротьби з мобінгом / булінгом у всіх (сімейних, учнівських, трудових тощо) колективах 

країни.  

Якщо звернутися до кращого вітчизняного і світового досвіду демократичного управління, який 
із фігових листків прикриття неподобств влади повинен перетворитися на кращу профілактику 

псевдодемократії «олігархату» та охлократії «кухарату», то слід відмітити Хрестовоздвиженське 

православне трудове братство (ХПТБ, 1881-1929, с. Воздвиженське, Ямпільського р-ну Сумської обл.), 
яке заснував громадський, релігійний діяч і педагог Микола Миколайович Неплюєв (родом із Ямполя). 

У «Трудову комуну» входили також Притулок для сиріт, Воздвиженська сільськогосподарська школа 

(давала освіту на рівні коледжу), Преображенська жіноча школа та Храм Воздвиження Христа 

Господнього.  
Л. Г. Мельник [7] назвав феномен братства Неплюєва – єдиною утопією в світі, яка відбулася / 

була реалізована! Мільйонер Неплюєв подарував безпритульним і бідноті Сумщині не меценатську 

(спонсорську, благодійну) «рибу», а найкращу на той час «вудку». І не просто для заробітку на життя, а 
для відтворення самого життя вільної особистості у вільній освітній, соціально-культурній, виробничій і 

духовній громаді, яка налічувала до 1000 членів (під його особистим керівництвом, 1889-1908, і після 

його смерті – до 1929 року!), без урахування найманих сезонних працівників, що жили також за 
правилами громади. 

Основами демократії братства були: вільне членство (вхід і вихід); наділення братчиків широким 

колом прав і свобод (пряма демократія загальних зборів); участь в ухвалі рішень, самоврядуванні й 

організації життя громади;  рівність членів громади, що супроводжується виборністю, підзвітністю та 
громадським контролем. 

Н. С. Солодовник (очевидець арештів, примусового виселення членів братства і його ліквідації в 

1929 р) дає цікавий соціально-психологічний портрет братчиків (які для виживання при більшовиках 
перейменували себе в комунарів): «Дуже вже кидалася в очі «несхожість» Воздвиженських комунарів із 

простими селянами: «Не п’ють, не лихословлять, не курять, називають один одного братами і сестрами, 

слухають панську / буржуазну музику (в Братстві був свій симфонічний оркестр). Взагалі – «не ті люди, 

не наші» [7, с. 112]. А тому – «закласти», заарештувати, виселити, а землю, інфраструктуру, знаряддя 
праці й усе майно привласнити або розікрасти, що і було зроблено під проводом більшовиків у 1929 році 

(?!).  

Іронія педагогічної долі полягає в тому, що «невідомий» Неплюєв і його трудова педагогіка були 
предтечами більше «відомих» нам навчально-трудових закладів Данії, Росії, України та ізраїльських 

кібуц [1; 5; 6; 7; 8; 11]. 

Дитяча трудова колонія імені М. Горького (1920-1928) на Полтавщині Макаренка (родом із 
Сумщини), яка переїхала до Куряжа під Харковом і діє дотепер.  

Болшевська трудова комуна ОГПУ НКВС (1924-1937) у Підмосков’ї Матвія Самойловича 

Погребинського (родом із Полтавщини).  

Комуна імені Ф. Е. Дзержинського (1927-1935/40) у Харкові Макаренка, вихованці якої 
виробляли фотоапарати ФЕД і мали торгове представництво з їх реалізації в Лондоні.  

Трудові «школи самопомочі» для дорослих соціальних маргіналів від 18 років і до пенсійного 

віку, які започаткував данський педагог Ганс Християн Кофод (Кофоєд), паралельно з Неплюєвим, 



Макаренком і Погребинським, що діють у Данії дотепер [8]. Система трудового виховання і освіти в 

них майже співпадає з макаренківською; результати соціальної адаптації (зокрема, й іммігрантів, від 

яких Європа потерпає і сьогодні) блискучі. 
Сучасні опоненти Макаренка, що чіпляють на великого педагога ярлики «тоталітариста, 

сталініста», не є оригінальними, адже вони переспівують безпідставну критику його відомих хулителів – 

від Н. Крупської до Ю. Азарова. 
Антон Макаренко (1983-1986) у своїй роботі завкола (завідуючого колонією в с. Ковалівка під 

Полтавою) керувався прямою демократією рішень загальних зборів учорашніх злочинців (!) [6; 8; 11]. 

Він практикував:  

Демократичне трудове виховання. Новенькому колоністу завкол радить тижнів два походити по 
колонії, придивитися до всіх трудових колективів, бригад, ланок і обрати найбільш підходящу для себе. 

Що це, як не вільний вибір професії? І він не обмежується тільки робочими спеціальностями. Другий 

вибір – це самовизначення у вищій освіті, яку отримало понад 90% вихованців.  
Демократичне сімейне виховання. Старшим хлопцям дозволялося зустрічатися з дівчатами, але 

їм нагадують про наслідки передчасного батьківства, що заспокоює. Дівчатам грали весілля і дарували 

«придане».  

Демократичне правове виховання. Макаренко порушує монополію педагогів на оцінку і залучає 
колоністів до участі у… товариських судах. Фактично він моделює суди присяжних у дорослій 

юриспруденції та формує правову свідомість вихованців як профілактику проти самосуду лінча, 

революційного терору чи свавілля розлюченого натовпу.  
Практикує прийом «відтермінованого покарання», про яке «забуває», коли спостерігає зміни у 

поведінці винуватця на краще.  

Гуманний карцер. Колонія за статутом повинна утримувати карцер. За браком вільних приміщень 
Макаренко під карцер відводить… свій кабінет, який обладнаний трьома «засобами покарання»: диван 

(аби «шибеник» відіспався), шафу (з хорошими книгами) і стіл (за яким їх можна почитати) – маємо 

скоріше не карцер, а… кабінет психологічного розвантаження.  

Демократичний менеджмент. Макаренко для забезпечення життєдіяльності колонії створює 
систему тимчасових загонів, які очолюють за чергою… всі вихованці («чергові командири»). Він долає 

розподіл колективу на «актив» та «болото» і залучає кожного до опанування ролі лідера.  

Демократичне економічне виховання. Випускники Макаренка одержували перед виходом у 
доросле життя чотири документи: атестат про освіту, посвідчення про кваліфікацію, трудову книжку, 

ощадну книжку (стартовий капітал). Виникає питання: чому вихованцям Неплюєва, колишній «шпані» 

Макаренка це все було можна, а сучасним дітям – не передбачено?  
Демократичне дозвілля. Діти самі планують подорожі на канікулах. У своєму театрі ставлять не 

тільки класику, а і «капусники» про власне життя-буття, які за пристрастями не поступаються класиці 

[6; 8; 11]. 

У період децентралізації влади і передачі багатьох повноважень із столиці на місця (в регіони, 
територіальні громади), великого значення набуває досвід демократичного регіонального 

менеджменту, який коротко розглянемо на прикладі діяльності колишнього керівника Полтавської 

області Федора Моргуна [4; 10; 11].  
1. Вивчення історії питання та найпередовішого світового і вітчизняного досвіду. 

Великомасштабному впровадженню грунтозахисної природної системи землеробства, наприклад, 

передувало знайомство з корифеями вітчизняної аграрної науки (Докучаєва, Ізмаїльського, Овсинського 

та ін.), і сучасних вчених та практиків Канади, США, Казахстану, України, Росії (Фолкнера, Лисенка, 
Мальцева, Бараєва, Шикули та ін.). 

2. Впровадження інновацій із залученням кваліфікованих фахівців не волюнтаристським 

примусом, а демократичним прикладом. Для впровадження екологічної системи землеробства на 
Полтавщині була створена система базових господарств, на прикладі яких вчилися фахівці всієї області 

(а згодом – України, СРСР і світу). Взірцем такого господарства й досі є «Агроекологія» (с. Михайлики 

Шишацького р-ну Полтавської обл.), що очолює Герой Соціалістичної Праці, Герой України 
С. С. Антонець, який разом із доктором сільськогосподарських наук Ф. Т. Моргуном, професорами і 

докторами наук М. К. Шикулою (Київ), В. М. Писаренком (Полтава) та ін., розробили екологічну 

систему органічного землеробства без застосування гербіцидів, пестицидів та мінеральних добрив. 

Для порятунку сільських шкіл, української мови і культури була зроблена ставка на програму 
«Учитель: школа-педвуз-школа», розробку і впровадження якої було доручено ректору Полтавського 

педагогічного інституту І. А. Зязюну (наймолодшому в СРСР, запрошеному Ф. Моргуном із Києва), зав. 

кафедрою педагогіки М. П. Лебедику (запрошеному з Запоріжжя), зав. кафедрою психології 



В. Ф. Моргуну (запрошеному з Москви), зав. кафедрою педагогічної майстерності полтавки 

Н. М. Тарасевич і всім членам колективу вишу. До неї долучилися і багато шкільних учителів, які 

очолили «Школи юного педагога» на місцях. Пізніше, на межі ХХ-ХХІ століть, ця програма була 
покладена в основу Всесоюзної програми «Вчитель сільської школи» (на чолі з академіком І. Зязюном) і, 

в незалежній Україні – Всеукраїнської програми «Учитель» (на чолі з академіком В. Кременем) [4; 10; 

11]. 
3. Використання елементів прямої демократії (засобами обласних радіонарад). Знамениті 

«радіоняні» Федора Моргуна (своєрідний аналог козацького Віче чи сучасного мирного Майдану) не 

тільки економили пальне керівних «Бобіків» («Волг», «Таврій» тощо). Ці радіонаради дозволяли 

оперативно залучити до прийняття рішень із будь-яких питань увесь актив області, а інтерес до їх змісту 
«простих селян і робітників» був настільки великим, що приходилося організовувати трансляцію в 

сільських клубах. Радіонаради грали роль і соціологічного моніторингу громадської думки регіону, що є 

також важливим елементом демократії. 
4. Масове і регулярне залучення преси, радіо, телебачення, діячів культури і мистецтва до 

життя області. Сьогодні ми з сумом констатуємо відставання у масмедійно-психологічному 

компоненті гібридної війни. А Ф. Моргун превентивно (з випередженням) і систематично залучав діячів 

масмедіа, науки, культури і мистецтва до головних подій у всіх сферах життя області – від нарад, 
конференцій, семінарів локального масштабу до Сорочинського ярмарку, який набув тепер 

всеукраїнського статусу. 

5. Пряме включене спостереження і спілкування з людьми методом піших прогулянок без 
запрошень. Один із місцевих міфів, який особливо дратував Ф. Моргуна – буцімто його часто бачили на 

гвинтокрилі (вертольоті, гелікоптері), на якому він літав ланами, а також ганяв у лісосмугах керівників, 

аби не випивали. Насправді гелікоптером скористався один раз за 15 років, коли його терміново 
доправили до Кременчука, у якому назрівала загроза масштабної техногенної аварії.  

Регулярно подорожував Полтавщиною пішки (без охорони, без краватки, без водія, який за 

декілька кілометрів очікував у домовленому місці, хіба – з палицею від собак). Так було ближче і до 

людей, і до істини, і до землі (без якої агроном – не агроном!).  
Як найвища подяка сприймаються слова душі українського народу Ліни Костенко у дарчому 

надписі на титульній сторінці свого роману у віршах «Маруся Чурай» (1982): «Дорогому Федорові 

Трохимовичу Моргуну з побажанням доброго врожаю на кожній ниві його невтомної творчої праці».   
Порівняно маловідомий, на превеликий жаль, український педагог О. А. Захаренко [1] довів у 

наші дні в Сахнівській «школі-толоці» на Черкащині, що демократична трудова педагогіка Неплюєва, 

Макаренка, Погребинського, Кофода годиться не тільки для неповнолітніх чи дорослих маргіналів 
суспільства, а і для дітей із звичайних дво-, три-, чотириярусних родин!  

Методом трудової «толоки» Захаренко з учителями, дітьми і родинами с. Сахнівка на Черкащині 

збудували найкращу в світі школу, яка має сьогодні: корпус початкових класів зі спальнями, 

дендропарк, стадіон зі спортивними майданчиками, парк атракціонів, землю в оренду, парк 
сільгоспмашин, теплицю, майстерню слюсарну, майстерню столярну, двоповерховий шкільний музей, 

два плавальних 25-метр. басейни, планетарій, обсерваторію… Столиці – заздрять!  

Захаренка долучив до спільної роботи у школі всіх мешканців села (брали участь навіть ті, в кого 
не було дітей!), за що одну із статей про нього редактор журналу «Педагогіка толерантності» Ярослав 

Береговий озаглавив – «Директор Сахнівки» (!). Автор продовжив аналогію, і свою оду, присвячену 

пам'яті великого педагога, назвав «Директор… Землі». Остання строфа цього вірша: 

Не знаю, чи дадуть, свої, Героя? 
І Нобеля, не наші, – чи дадуть? 

Найголовнішим титулом вдостою – 

«Директора Землі», де діти хай ростуть! 
Висновки у цілому: 1) монополія на правління олігархату, що рядиться в тоги демократії, ось 

перше викривлене дзеркало топ-менеджменту в Україні, яке спотворює наше життя і веде народ до 

зубожіння, еміграції та депопуляції; 
2) правління «кухарату» в організаціях низової ланки також не афішується, але нікуди не 

поділося; якщо зброєю олігархів є корупція і грабування, то знаряддям «кухарів» часто стає мобінг / 

булінг (пряме чи приховане цькування) кваліфікованих кадрів, «псевдодемократичною вершиною» 

якого є… заява на звільнення «жертви» за власним бажанням; 
3) блискучі природні експерименти з «трудової педагогіки майбутнього» видатних освітян 

України – Миколи Неплюєва, Антона Макаренка, які у своїй роботі керувалися прямою демократією 

загальних зборів (!), агроеколога Федора Моргуна, освітян-гуманістів Василя Сухомлинського, Івана 



Зязюна, Анатолія Самодрина, Олександра Захаренка, який на Черкащині долучив до спільної роботи з 

учнями всіх мешканців села – це потужна школа демократії та громадянського суспільства в Україні. 

Демократія це не конформізм (прикинуся, що згоден із більшістю). Але це і не нонконформізм 
(дію навпаки, всупереч пропозиціям). Демократія – це пошук найкращої траєкторії поступу для народу. 

Путін, наприклад, вимагає від України нейтралітету і федералізації. А ми як залежні (із точністю до 

навпаки!) від його пропозицій нонкоформісти крутимо йому дулі вступом до НАТО або частковою 
децентралізацією. 

У математиці є відомий прийом доведення, що називається, від протилежного. Припустим, що 

ми погодилися із пропозиціями П. і виписали закон про федералізацію за аналогією з російським, і тоді – 

жоден наш аналог російської Чечні (Крим, Донбас і хто їм ще заздрить) ніколи з Української 
Федерації… не вийде, як не вдалося вийти із РФ Чечні! 

Так само – із нейтралітетом. Чому, якщо ми такі войовничі, ми не рівняємося на найкращу армію 

світу… нейтральної Швейцарії? Чому ми не розбудовуємо чотири ешелони швейцарської оборони, аж 
до сектору самооборони на лінії вогню кожної родини? Боячись свого народу, благоденствуємо в мріях, 

що НАТО нам допоможе? Їх «стурбованість» агресією Росії й «страшні санкції» (а Васька слушает да 

ест) вже безкровно «допомогли» нам втратити Крим, криваво «допомагають» втрачати Донбас. І якщо 

Росія переведе військові дії на Донбасі у нескінченний військовий конфлікт, то, за Уставом НАТО, нам 
НАТО не світить ніколи, про що НАТО нам систематично нагадує. Так ми за незалежність від Росії, чи 

за тупикову нонконформістську залежність? 

Україна, немов той древній богатир, стоїть на роздоріжжі:  
– один шлях веде до колонії (аж ніяк не до макаренківської);  

– другий шлях – до третього Майдану і громадянської війни (у підсумку – до розчленування и 

також до колонізацій із декількох боків);  
– третій шлях – до справжньої демократичного громадянського суспільства з елементами 

розумного демократичного співіснування з усіма сусідами. Водночас, пам’ятаймо, що «незалежність» 

в’язня від усіх у камері-одиначці – це найстрашніше покарання після страти.  

Вільний вибір за нами! 
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Видатний управлінець Англії ХХ століття Вінстон Черчилль дуже своєрідно визначив 

демократію (народовладдя) як найкращу форму правління: «Демократія – препогана форма правління, 
але нічого кращого людство поки не придумало». Іншої думки був патріот, журналіст, поет і культурний 

діяч Володимир Данилейко: «Demox – наростень на шкірі, demos – не народ, а наріст на тілах націй, 

сиріч «метиси», «приплод»; …Націям потрібні не звироднілі демократії, а вистояні націократії, – за 
ними майбутнє історії» [3, с. 132].   

Отже, якщо до демократії за Черчиллем додати поправку Данилейка, то це – влада титульної 

нації з представництвом національних меншин.  

Оглянувши вертикаль влади в Україні – від керівників держави до менеджменту низової ланки, 
можна виявити два «викривлених дзеркала» нашої демократії: по-перше, це ілюзія демократії у верхніх 

ешелонах; по-друге, ілюзія демократичної влади у керівників низових колективів із власною печаткою.  

Перша ілюзія демократії (яка для топ-менеджерів країни не є ілюзією, бо більшість із них або 
самі олігархи, або – найманці олігархів) – це просто фіговий листок демократії, що прикриває 

безсоромну надексплуатацію «олігархатом» власного народу і надр України. Розвіює цю ілюзію: 

1) ігнорування соціології: за даними Є. Головахи (2017) провідний Інститут соціології НАН 
України за останні роки не отримав жодного замовлення на соціологічне дослідження чи моніторинг 

громадської думки (?!); 

2) відсутність закону про місцеві референдуми; завдяки і цьому, зокрема, ми втратили Крим і 

ризикуємо втратити Донбас; доходить до трагікомічного: екс-нардеп Ю. Бублик… судився з апаратом 
ВР за його реєстрацію (?!);  

3) відсутність виборів народних депутатів за відкритими списками, адже кукловодам олігархату 

потрібні «свої» люди, а не найдостойніші; 
4) відсутність дієвих механізмів припинення повноважень обраних посадовців (слід вітати закон 

про імпічмент президента!, але наскільки він буде дієвим, побачимо). 

Саме дефіцит цих основних механізмів демократії й виводить людей на Майдан, де 
народовладдя межує з… бунтом, революцією та громадянською війною [2; 4; 11]. 

На рівні організацій низової ланки стикаємося з іншим викривленим дзеркалом демократії, коли 

остання перетворюється на охлократію на чолі з «кухаратом», який прагне реальної влади. На озброєння 

береться метод виживання колег із будь-якого колективу за… власним бажанням [9; 12]. Тому Закон 
проти булінгу (цькування з елементами фізичного насилля) у школах, слід розширити до масштабів 

боротьби з мобінгом / булінгом у сімейних, учнівських, трудових колективах країни.  

Якщо звернутися до кращого вітчизняного і світового досвіду демократичного управління, який 
із фігових листків прикриття неподобств влади повинен перетворитися на кращу профілактику 

псевдодемократії «олігархату» та охлократії «кухарату», то слід відмітити Хрестовоздвиженське 

православне трудове братство (ХПТБ, 1881-1929, с. Воздвиженське, Ямпільського р-ну Сумської обл.), 

яке заснував громадський, релігійний діяч і педагог Микола Миколайович Неплюєв (родом із Ямполя). 
У «Трудову комуну» входили також Притулок для сиріт, Воздвиженська сільськогосподарська школа 

(давала освіту на рівні коледжу), Преображенська жіноча школа та Храм Воздвиження Христа 

Господнього.  
Л. Г. Мельник [7] назвав феномен братства Неплюєва – єдиною утопією в світі, яка відбулася / 

була реалізована! Мільйонер Неплюєв подарував безпритульним і бідним Сумщині не меценатську 

(спонсорську, благодійну) «рибу», а найкращу на той час «вудку». І не просто для заробітку на життя, а 
для відтворення самого життя вільної особистості у вільній освітній, соціально-культурній, виробничій і 

духовній громаді, яка налічувала до 1000 членів (під його особистим керівництвом, 1889-1908, і після 

його смерті – до 1929 року!), без урахування найманих працівників, що жили за правилами громади. 

Основами демократії братства були: вільне членство (вхід і вихід); наділення братчиків широким 
колом прав і свобод (пряма демократія загальних зборів); участь в ухвалі рішень, самоврядуванні й 

організації життя громади;  рівність членів громади, що супроводжується виборністю, підзвітністю та 

громадським контролем. 
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Н. С. Солодовник (очевидець арештів, примусового виселення членів братства і його ліквідації в 

1929 р) про соціально-психологічному портреті братчиків (які для виживання при більшовиках 

перейменували себе в комунарів): «Дуже вже кидалася в очі «несхожість» Воздвиженських комунарів із 
простими селянами: «Не п’ють, не лихословлять, не курять, називають один одного братами і сестрами, 

слухають панську / буржуазну музику (в Братстві був свій симфонічний оркестр). Взагалі – «не ті люди, 

не наші» [7, с. 112]. А тому – «закласти», заарештувати, виселити, а землю, інфраструктуру, знаряддя 
праці й усе майно привласнити або розікрасти, що і було зроблено під проводом більшовиків у 1929 році 

(?!).  

Іронія педагогічної долі полягає в тому, що «невідомий» Неплюєв і його трудова педагогіка були 

предтечами більше «відомих» нам навчально-трудових закладів Данії, Росії, України та ізраїльських 
кібуц [1; 5; 6; 7; 8; 11]. 

Дитяча трудова колонія імені М. Горького (1920-1928) на Полтавщині Макаренка (родом із 

Сумщини), яка переїхала до Куряжа під Харковом і діє дотепер. Болшевська трудова комуна ОГПУ 
НКВС (1924-1937) у Підмосков’ї Матвія Самойловича Погребинського (родом із Полтавщини). Комуна 

імені Ф. Е. Дзержинського (1927-1935/40) у Харкові Макаренка, вихованці якої виробляли фотоапарати 

ФЕД і мали торгове представництво з їх реалізації в Лондоні. Трудові «школи самопомочі» для 

дорослих соціальних маргіналів від 18 років і до пенсійного віку, які започаткував данський педагог 
Ганс Християн Кофод (Кофоєд), паралельно з Неплюєвим, Макаренком і Погребинським, що діють у 

Данії дотепер [8]. Система трудового виховання і освіти в них майже співпадає з макаренківською; 

результати соціальної адаптації (зокрема, й іммігрантів, від яких Європа потерпає і сьогодні) блискучі. 
Сучасні опоненти Макаренка, що чіпляють на великого педагога ярлики «тоталітариста, 

сталініста», не є оригінальними, адже вони переспівують безпідставну критику його відомих хулителів – 

від Н. Крупської до Ю. Азарова. 
Антон Макаренко (1983-1986) у своїй роботі завкола (завідуючого колонією в с. Ковалівка під 

Полтавою) керувався прямою демократією рішень загальних зборів учорашніх злочинців (!) [6; 8; 11]. 

Він практикував: Демократичне трудове виховання. Новенькому колоністу завкол радить тижнів два 

походити по колонії, придивитися до всіх трудових колективів, бригад, ланок і обрати найбільш 
підходящу для себе. Що це, як не вільний вибір професії? І він не обмежується тільки робочими 

спеціальностями. Другий вибір – це самовизначення у вищій освіті, яку отримало понад 90% вихованців. 

Демократичне сімейне виховання. Старшим хлопцям дозволялося зустрічатися з дівчатами, але їм 
нагадують про наслідки передчасного батьківства, що заспокоює. Дівчатам грали весілля і дарували 

«придане». Демократичне правове виховання. Макаренко порушує монополію педагогів на оцінку і 

залучає колоністів до участі у… товариських судах. Фактично він моделює суди присяжних у дорослій 
юриспруденції та формує правову свідомість вихованців як профілактику проти самосуду лінча, 

революційного терору чи свавілля розлюченого натовпу. Практикує прийом «відтермінованого 

покарання», про яке «забуває», коли спостерігає зміни у поведінці винуватця на краще. Гуманний 

карцер. Колонія за статутом повинна утримувати карцер. За браком вільних приміщень Макаренко під 
карцер відводить… свій кабінет, який обладнаний трьома «засобами покарання»: диван (аби «шибеник» 

відіспався), шафу (з хорошими книгами) і стіл (за яким їх можна почитати) – маємо скоріше не карцер, 

а… кабінет психологічного розвантаження. Демократичний менеджмент. Макаренко для забезпечення 
життєдіяльності колонії створює систему тимчасових загонів, які очолюють за чергою… всі вихованці 

(«чергові командири»). Він долає розподіл колективу на «актив» та «болото» і залучає кожного до 

опанування ролі лідера. Демократичне економічне виховання. Випускники Макаренка одержували перед 

виходом у доросле життя чотири документи: атестат про освіту, посвідчення про кваліфікацію, трудову 
книжку, ощадну книжку (стартовий капітал). Виникає питання: чому вихованцям Неплюєва, колишній 

«шпані» Макаренка це все було можна, а сучасним дітям – не передбачено? Демократичне дозвілля. 

Діти самі планують подорожі на канікулах. У своєму театрі ставлять не тільки класику, а і «капусники» 
про власне життя-буття, які за пристрастями не поступаються класиці [6; 8; 11]. 

У період децентралізації влади і передачі багатьох повноважень із столиці на місця (в регіони, 

територіальні громади), великого значення набуває досвід демократичного регіонального 
менеджменту, який коротко розглянемо на прикладі діяльності колишнього керівника Полтавської 

області Федора Моргуна [4; 10; 11].  

1. Вивчення історії питання та найпередовішого світового і вітчизняного досвіду. 

Великомасштабному впровадженню ґрунтозахисної природної системи землеробства, наприклад, 
передувало знайомство з корифеями вітчизняної аграрної науки (Докучаєва, Ізмаїльського, Овсинського 

та ін.), і сучасних вчених та практиків Канади, США, Казахстану, України, Росії (Фолкнера, Лисенка, 

Мальцева, Бараєва, Шикули та ін.). 



2. Впровадження інновацій із залученням кваліфікованих фахівців не волюнтаристським 

примусом, а демократичним прикладом. Для впровадження екологічної системи землеробства на 

Полтавщині була створена система базових господарств, на прикладі яких вчилися фахівці всієї області 
(а згодом – України, СРСР і світу). Взірцем такого господарства й досі є «Агроекологія» (с. Михайлики 

Шишацького р-ну Полтавської обл.), що очолює Герой Соціалістичної Праці, Герой України 

С. С. Антонець, який разом із доктором сільськогосподарських наук Ф. Т. Моргуном, професорами і 
докторами наук М. К. Шикулою (Київ), В. М. Писаренком (Полтава) та ін., розробили екологічну 

систему органічного землеробства без застосування гербіцидів, пестицидів та мінеральних добрив. 

Для порятунку сільських шкіл, української мови і культури була зроблена ставка на програму 

«Учитель: школа-педвуз-школа», розробку і впровадження якої було доручено ректору Полтавського 
педагогічного інституту І. А. Зязюну (наймолодшому в СРСР, запрошеному Ф. Моргуном із Києва), зав. 

кафедрою педагогіки М. П. Лебедику (запрошеному із Запоріжжя), зав. кафедрою психології 

В. Ф. Моргуну (запрошеному з Москви), зав. кафедрою педагогічної майстерності полтавки 
Н. М. Тарасевич і всім членам колективу вишу. До неї долучилися і багато шкільних учителів, які 

очолили «Школи юного педагога» на місцях. Пізніше, на межі ХХ-ХХІ століть, ця програма була 

покладена в основу Всесоюзної програми «Вчитель сільської школи» (на чолі з академіком І. Зязюном) і, 

в незалежній Україні – Всеукраїнської програми «Учитель» (на чолі з академіком В. Кременем) [4; 10; 
11]. 

3. Використання елементів прямої демократії (засобами обласних радіонарад). Знамениті 

«радіоняні» Федора Моргуна (своєрідний аналог козацького Віче чи сучасного Майдану) не тільки 
економили пальне керівних «Бобіків» («Волг», «Таврій» тощо). Ці радіонаради дозволяли оперативно 

залучити до прийняття рішень із будь-яких питань увесь актив області, а інтерес до їх змісту «простих 

селян і робітників» був настільки великим, що приходилося організовувати трансляцію в сільських 
клубах. Радіонаради грали роль і соціологічного моніторингу громадської думки регіону, що є також 

важливим елементом демократії. 

4. Масове і регулярне залучення преси, радіо, телебачення, діячів культури і мистецтва до 

життя області. Сьогодні ми з сумом констатуємо відставання у масмедійно-психологічному 
компоненті гібридної війни. А Ф. Моргун превентивно (з випередженням) і систематично залучав діячів 

масмедіа, науки, культури і мистецтва до головних подій у всіх сферах життя області – від нарад, 

конференцій, семінарів локального масштабу до Сорочинського ярмарку, який набув тепер 
всеукраїнського статусу. 

5. Пряме включене спостереження і спілкування з людьми методом піших прогулянок без 

запрошень. Один із місцевих міфів, який особливо дратував Ф. Моргуна – буцімто його часто бачили на 
гвинтокрилі, на якому він літав ланами, а також ганяв у лісосмугах керівників, аби не випивали. 

Насправді гелікоптером скористався один раз за 15 років, коли його терміново доправили до 

Кременчука, у якому назрівала загроза техногенної аварії. Регулярно подорожував Полтавщиною пішки 

(без охорони, без краватки, без водія, який за декілька кілометрів очікував у домовленому місці, хіба – з 
палицею від собак). Так було ближче і до людей, і до істини, і до землі (без якої агроном – не агроном!). 

Як найвища подяка сприймаються слова душі українського народу Ліни Костенко у дарчому надписі на 

титульній сторінці свого роману у віршах «Маруся Чурай» (1982): «Дорогому Федорові Трохимовичу 
Моргуну з побажанням доброго врожаю на кожній ниві його невтомної творчої праці». 

Порівняно маловідомий український педагог О. А. Захаренко [1] довів у наші дні в Сахнівській 

«школі-толоці» на Черкащині, що демократична трудова педагогіка Неплюєва, Макаренка, 

Погребинського, Кофода годиться не тільки для неповнолітніх чи дорослих маргіналів суспільства, а і 
для дітей із звичайних дво-, три-, чотириярусних родин! Методом трудової «толоки» Захаренко з 

учителями, дітьми і родинами с. Сахнівка на Черкащині збудували найкращу в світі школу, яка має 

сьогодні: корпус початкових класів зі спальнями, дендропарк, стадіон зі спортивними майданчиками, 
парк атракціонів, землю в оренду, парк сільгоспмашин, теплицю, майстерню слюсарну, майстерню 

столярну, двоповерховий шкільний музей, два плавальних 25-метр. басейни, планетарій, обсерваторію… 

Столиці – заздрять! Захаренка долучив до спільної роботи у школі всіх мешканців села (брали участь 
навіть ті, в кого не було дітей!), за що одну із статей про нього редактор журналу «Педагогіка 

толерантності» Ярослав Береговий озаглавив – «Директор Сахнівки» (!). Автор продовжив аналогію, і 

свою оду, присвячену пам'яті великого педагога, назвав «Директор… Землі». Остання строфа цього 

вірша: 
Не знаю, чи дадуть, свої, Героя? 

І Нобеля, не наші, – чи дадуть? 

Найголовнішим титулом вдостою – 



«Директора Землі», де діти хай ростуть! 

Висновки у цілому: 1) монополія на правління олігархату, що рядиться в тоги демократії, ось 

перше викривлене дзеркало топ-менеджменту в Україні, яке спотворює наше життя і веде народ до 
зубожіння, еміграції та депопуляції; 

2) правління «кухарату» в організаціях низової ланки також не афішується, але нікуди не 

поділося; якщо зброєю олігархів є корупція і грабування, то знаряддям «кухарів» часто стає мобінг / 
булінг (пряме чи приховане цькування) кваліфікованих кадрів, «псевдодемократичною вершиною» 

якого є… заява на звільнення «жертви» за власним бажанням; 

3) блискучі природні експерименти з «педагогіки майбутнього» видатних освітян України – 

Миколи Неплюєва, Антона Макаренка, які у своїй роботі керувалися прямою демократією загальних 
зборів (!), агроеколога Федора Моргуна, орсвітян-гуманістів Василя Сухомлинського, Олександра 

Захаренка, який на Черкащині долучив до спільної роботи з учнями всіх мешканців села – це потужна 

школа демокрнатії та громадянського суспільства в Україні. 
Україна, немов той древній богатир, стоїть на роздоріжжі: один шлях веде до колонії (аж ніяк не 

до макаренківської); другий – до третього Майдану і громадянської війни (у підсумку – до 

розчленування и також до колонізацій); третій шлях – до демократичного громадянського суспільства і 

справжньої незалежності. Вільний вибір за нами! 
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Рекомендації 

 регіонального науково-практичного семінару 

«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ШКОЛИ ЯК ОСЕРЕДКУ 

ДЕМОКРАТИЗАЦІЇ, СТАНОВЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА І  

ГРОМАДЯНИНА УКРАЇНИ» 

 (24-27.09.2019 р., с. Пироги Глобинського району (Пирогівська ЗОШ І-ІІІ ст.), м. Кременчук 

Полтавської області (керівники ЗОШ м. Кременчука і НМЦ м. Кременчука); м. Новомосковськ 

Дніпропетровської області (Кколегіум №11) 

 
Нині проблема удосконалення освітніх механізмів формування особистісного потенціалу 

громадянина України для успішності демократичних зрушень в напрямі становлення і розвитку 

громадянського суспільства є актуальною і на часі.  
Як відомо, реформа освіти в Україні ставить перед системою освіти високу мету – «різнобічний 

розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка усвідомлює себе громадянином України, здатна до 

життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і 

навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової діяльності 
та громадянської активності». Демократизація освіти має базуватися на демократичних принципах і 

процедурах, які показали свою ефективність у соціальному та економічному розквіті передових країн 

світу, зокрема США, Швейцарії, країн Євросоюзу, куди прямує Україна. Як процес вона має бути 
узгоджена з процесами демократизації українського суспільства, що передбачені реформою 

децентралізації влади та створення в країні об’єднаних територіальних громад як основи побудови 

всеукраїнського громадянського суспільства. 
До демократизації українського суспільства та освіти фактично закликали передові вітчизняні 

мислителі, передусім М.П.Драгоманов, В.І.Вернадський,  А.С.Макаренко та ін. 

Так, В.І.Вернадський запропонував свій фактично демократичний проект побудови ноосферної 

освіти, що орієнтована на створення загального синтезу людського духу, включення людської свідомості 
і людської діяльності в глобальний Універсум, вироблення духовного світу особистості, духовної 

свободи до її самореалізації, духовної відповідальності за свої дії; наука із засобу технічного прогресу 

перетворюється в органічну частину соціального й культурного розвитку, що охоплює не лише 
ставлення людини до природи, а і її ставлення до інших людей і до самої себе; своєрідна програма, в 

якій зосереджена мета розвитку суспільства, де освіта стає цілісним світоглядом, що дозволяє 

забезпечити належну екологічну свідомість і духовну складову особистості одночасно – становить 
ноосферний світогляд особистості. Ноосферна освіта є багатовекторною, багаторівневою за 

цілепокладанням і організаційно відкритою системою, що діє в складі ноосферної культури на засадах 

творчої еволюції особистості. 

Той із каналів ноосферної освіти, який окреслює шлях еволюції Розуму на тлі Космосу, носія 
якого позначаємо терміном «людина істинна», становить профільна освіта. Людина – найголовніща 

проблема ноосфери. Профільна освіта установлює демократію в собі як диктатуру наукової совісті й 

свободи пізнання істини, підносячи людську особистість, її честь і гідність. Всі інші демократії поза нею 
– не що інше, як прояв насильницьких диктатур. Якщо і хід цивілізації, і розвиток людського розуму – 

свідомості оточуючої – причинно пов’язані з геологічним процесом планети – то таке майбутнє може 

бути в загальних рисах передбаченим (В.І. Вернадський).  

Сьогодні по новому актуалізуються думки В.І. Вернадського – завданням  демократії є насамперед 
«удосконалення освіти народу – підняти народні маси до рівня знань свого часу», які простежуються в 

нормативних документах щодо розвитку сучасної освіти України. Сучасна демократична школа є 

соціальним інститутом цілепокладання, проектування і фундації майбутнього, має діяти як гуманістична 
ідея, а її педагогічна дія відповідати високим демократичним цінностям, готовою акумулювати в собі 

духовний потенціал і вдосконалювати свій метод задля розвитку кожної особистості, ставати освітнім 

осередком громадянського суспільства та оплотом демократичної держави.  
 

 

 

                              
 

                          

 



                        ВИСНОВКИ ПСИХОПЕДАГОГІЧНОЇ ЕКСПЕДИЦІЇ. 

 

Поглиблення народовладдя посередництвом освіти має передбачати передусім формування 
освітянського всеукраїнського громадянського суспільства на системній основі, що потребує його 

законодавчого, наукового, соціально-економічного, психолого-педагогічного забезпечення з боку 

відповідних наукових установ. Учасники регіонального науково-практичного семінару прийшли до 
резолюції: 

1. У сучасній українській школі, як освітянському осередку розвитку в умовах децентралізації 

влади в Україні об’єднаної територіальної громади, необхідно передбачити впровадження 

демократичної системи управління. Для цього слід всіляко опановувати досвід демократичних країн 
Європейського союзу, зокрема Швейцарії, в реалызацыъ демократичних принципів публічного 

адміністрування навчальними закладами. В освітніх колах доцільно вживати систему референдумів та 

надання широких можливостей громадському самоврядуванню у вирішенні питань оперативного 
управління. 

2. На виконання указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 «Про сприяння 

розвитку громадянського суспільства в Україні», «Національної стратегії сприяння розвитку 

громадянського суспільства в Україні на 2016 - 2020 роки» шкільну освіту слід будувати на принципах 
громадянськості та на засадах розвитку освітянського громадянського суспільства. Школа має 

позиціонуватися як освітній осередок розвитку громади, адже саме в школі виховується особистість-

громадянин, здатний до критичного мислення, особистість-патріот з активною позицією, особистість-
інноватор, здатний гуманістично змінювати навколишній світ. І все це одна особистість – освічений 

українець, всебічно розвинений, відповідальний громадянин і патріот, схильний до інновацій, той, хто 

поведе українську державу вперед. Українська освіта підтримує перший засадничий пункт 
передвиборчої програми Президента України В.О.Зеленського, щодо розвитку «Народовладдя через 

референдуми». 

3. Науково-методичну роботу і громадське самоврядування слід визнати рушійною силою 

розвитку демократичності школи. Ці фактори мають бути визначальними поруч з такими важливими 
навчально-виховними процесами, як застосування демократичних принципів і процедур у керівництві та 

контролі, побудові виховної концепції школи на засадах запровадження досвіду видатного українського 

педагога А.С.Макаренка, при визначенні змісту роботи школи, її місії в світлі ідей великого українця 
В.І.Вернадського, який ще на початку ХХ століття вказав на значну динаміку сучасної епохи, яка, на 

його думку, спричинена трьома загальними для всього людства обставинами: «1) розвитком знання та 

його науковою організацією, 2) демократизацією суспільства та державного життя, 3) поширенням 
єдиної культури на всю земну кулю». А.С. Макаренко «педагогічний факт (явище)» визначив об’єктом 

педагогічного дослідження. Тобто педагог намагався «розпізнати» людину в її бутті  на тлі складного 

процесу – життя. Осмислення будь-якого процесу сьогодні – це, насамперед, тлумачення його через 

призму теорії організації. 
4. Нагальним є впровадження відповідних науково-обґрунтованих напрацювань НАПН України 

та інших академій, зокрема для формування демократичного менталітету і відповідних компетенцій 

учнівської молоді та дорослих у питаннях демократії. 
5. Шкільним громадянським осередкам передбачати вивчення конкретного досвіду 

демократизації освіти у розвинутих країнах Європи, зокрема досвіду створення в європейських країнах 

типових навчальних планів (курикулюмів) для різних ланок їх системи освіти, що базуються на 

демократичних цінностях тощо. Передбачити створення власних українських типових навчальних 
планів на основі включення в них демократичних принципів, процедур, методів формування 

демократичного способу життя учнівської молоді та дорослих. 

6. Як свідчить проведена психопедагогічна експедиція, демократизація освіти по-різному 
сприймається і здійснюється у різних навчальних закладах. Найкращі передумови складаються у 

сільській школі, яка опинилася зараз у центрі реформи децентралізації влади та роботи об’єднаної 

територіальної громади. Розуміючи це, керівники і вчителі сільських  ЗОШ, де вже почалося також 
викладання основ громадянської освіти, краще усвідомлюють необхідність організації спільної 

діяльності сільського і  педагогічного осередків громадянського суспільства. Тому проведений у 

сільській ЗОШ тренінг природно змінив свій навчальний статус і фактично перетворився на робоче 

засідання територіальної громади, що призвело до створення справжнього проекту покращення життя 
селян. Близьким і зрозумілим виявився тренінг для директорів міських ЗОШ, оскільки демократизація 

освіти на цьому рівні спирається на величезний досвід керівництва ними педагогічними та учнівськими 

колективами і потребує для помітних демократичних зрушень більш докладного ознайомлення і 



оволодіння директорського корпусу  принципами і процедурами демократії. До того ж  керівникам 

освіти знайомий відповідний в цьому плані досвід видатних педагогів – Д.Д’юї, А.С.Макаренка, 

В.О.Сухомлинського, У.Гласера та інших педагогів-демократів.Значної роботи потребує студентський 
контингент, якого треба вчити основам демократії і відповідним практичним умінням. 

7. Демократизація освіти відбувається в реально існуючих соціальних умовах, для яких 

характерне, зокрема різне співвідношення між трьома конкретними формами взаємостосунків – 
авторитаризмом, власне демократією та лібералізмом. Ці три класичні форми соціальності мають бути 

узгоджені між собою таким чином, щоб авторитаризм та лібералізм були підпорядковані принципам 

демократії, так би мовити співпрацювали з нею, сприяли зростанню у школі демократичних тенденцій. 

Адже психологічно завжди будуть існувати егоїзм (альтруїстичний егоїзм – за Г.Сельє), альтруїзм 
(егоїстичний альтруїзм) і свободний індивідуалізм. Треба шукати адекватні види тналежного 

співіснування вказаних форм соціальності, зразком чого виступає педагогічна система А.С.Макаренка. 

8. Здійснення психопедагогічної експедиції дозволило виявити, в ході аналізу результатів 
проблемного етапу тренінгу громадянського суспільства, величезний додатковий потенціал покращення 

життя в державі, який притаманний системі освіти. Так, педагоги і студенти чотирьох освітянських 

установ, де працювали члени експедиції, сформулювали в ході роботи 40 актуальних проблем 

покращення життя на місцевому, регіональному та державному рівні. З них 29 проблем піддавалися (як 
такі, що набрали більшість голосів внаслідок голосування) обговоренню з метою пошуку шляхів їх 

вирішення. А 6 проблем, що набрали максимум голосів, стали основою для складання проектів. Тільки 

через брак часу (тренінги тривали лише 2-3 години) та компетентності вчителями та студентами були 
розроблені і прийняті референдумом 4 перспективні проекти, один з яких був взятий до виконання 

сільською радою. Два проекти були відхилені через обмежену компетентність студентів, що свідчить 

про необхідність кращої взаємодії між громадянами та державними інститутами для їх вирішення. Тобто 
запропонований алгоритм  проведення тренінгу показав свою ефективність. 

9. Про творчий потенціал учасників тренінгу педагогічного осередку громадянського 

суспільства у пунктах експедиції свідчать назви прийнятих і відхилених проектів:  

      «Створення ефективної системи утилізації сміття в селі, в тому числі і навколо школи» (село 
Пироги Глобинського району Полтавської області, вчителі і селяни); 

       «Програма відродження духовної культури  української сім’ї як основи нації» (м. Кременчук 

Полтавської області, директори ЗОШ); 
      «Система гуманізації у взаємодії між батьками, вчителями та учнями» (м.Кременчук 

Полтавської області, студенти і педагоги);. 

      «Вчителю – статус державного службовця» (м.Новомосковськ Дніпропетровської області); 
       «Дорогам Полтавщини – європейську якість» (проект відхилено, м. Кременчук Полтавської 

області, студенти і педагоги); 

       «Проблема забруднення Дніпра, що загрожує екологічною катастрофою» (м. Кременчук 

Полтавської області, студенти і педагоги). 
          Чи не варто прислухатися до творчої думки педагогічної громадськості, виявленої через 

тренінгові засідання осередків? 

10. Доцільне подальший розвиток початої в експедиції роботи, її удосконалення, зокрема шляхом 
видання нових (в тому числі і через замовлення з боку шкіл) та перевидання масовими накладами 

існуючих методичних матеріалів, рекомендацій, довідників і посібників з питань створення та 

функціонування громадянського суспільства як інституту прямої демократії. Мова йде, зокрема про такі 

вже видані малим накладом наукові праці, як: 
1. Основи демократії: Навч. посіб. для студентів вищ. навч. закл. / Авт. колектив: М.Бессонова, О.Бірюков, 

С.Бондарчук та ін.; За заг. ред. А.Колодій; М-во освіти і науки України, Академія педагогічних наук 

України, Укр.-канад. проект «Розбудова демократії», Ін-т вищої освіти.– Вид. 2-ге, стереотипне.– К.: 
Вид-во «Ай Бі», 2004.– 668 с. 

2. Основи  громадянського суспільства: Словник: Для студ. вищ. навч. закл./ Н.Г.Джингарадзе, 

М.А.Ожеван, А.В.Толстоухов та ін.– К.: Знання України, 2006.– 232 с. 
3. Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібник / 

Ф.М.Рудич, Р.В.Балабан, Ю.С.Ганжуров та ін.– К.: Либідь, 2008.– 440 с. та ін. 

4. Навчаємо демократії: Базові матеріали з освіти для демократичного громадянства та прав людини для 

вчителів / Р.Голлоб, П.Крапф, О.Оларсдоттір, В.Вайдінгер; Пер. з англ. та адапт. Л.І.Паращенко.– К.: 
Основа, 2011.– Т.1.– 164 с. (Видання Ради Європи). 



5. Гураль П.Ф., Софінська І.Д. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення і 

конституційно-правове регулювання. Плани семінарських занять для студентів 5 курсу (магістрів) 

юридичного факультету. – Львів: Юрид. фак.-т ЛНУ ім. Івана Франка.– 2012.– 19 с. 
6. Метьюз Девід. Екологія демократії. Як стати сильнішими, щоб самим формувати своє майбутнє 

(переклад з англійської).– Київ: «Стилос», 2018.– 266 с. 

7. Пилинський Я.М. Деліберативна освіта в умовах децентралізації. Посібник з організації дорадчого 
навчання громадян. Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.– К.: «Стилос», 2018. 

– 173 с.  

8. Самодрин А.П. Децентралізація України у вимірах ноосфери / Самодрин А.П. // Імідж сучасного 

педагога. – 2015. – № 9 (158). – С. 3–5. та ін. 
  11. Доцільно також ініціювати проведення відповідних інформаційних заходів з проблем побудови 

дієвого громадянського суспільства у регіонах, демократизації суспільства і держави. Освітянам слід 

брати участь у засобах масової інформації, зокрема шляхом демократичного переформатування 
регіонального теле- та радіоефіру, підготовки статей у періодичних виданнях, проведення робочих 

семінарів, тренінгів тощо. Можливі варіанти такого переформатування роботи ЗМІ викладені у науковій 

праці: Рибалка В.В. Соціально-психологічне забезпечення розвитку дієвогоо громадянського 

суспільства і особистості громадянина: посібник / Валентин Рибалка.– К.: ТАЛКОМ, 2018.– 226 с. та ін.  
  12 Необхідне також відкриття при навчальних закладах шкіл демократії та громадянського 

суспільства для освітян, батьків, волонтерів та забезпечення її роботи навчальними планами, 

методичними матеріалами, викладацькими кадрами, організаційними умовами навчання тощо. 
  13. Здійснювати вдосконалення роботи вказаних осередків громадянського суспільства як форми 

прямої демократії доцільно також на основі поширення американського та швейцарського, з 

урахуванням української специфіки, досвіду дії прямої демократії – із запрошенням зарубіжних 
спеціалістів. Передбачити шкільне самоврядне планування і здійснення громадських акцій із 

запровадження демократичних цінностей та практики роботи громадянського суспільства. 
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