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Розв’язання теоретичних і практичних проблем розбудови системи 
національної освіти потребує вивчення педагогічного досвіду минулого, адже 
повернені педагогічні ідеї і знахідки, за  О.Сухомлинською [9], можуть стати 
взірцем, точкою відліку для творчого пошуку сучасного вчителя-практика. 
На потребі звернення до історії вітчизняної освіти задля глибшого 
усвідомлення сучасного стану і проблем школи й для прогностичного 
передбачення тенденцій їх розвитку в майбутньому наголошує Н.Дічек [1]. 
Н.Побірченко [8] також зазначає необхідність повернення й аналізу 
українського педагогічного досвіду та методичних і дидактичних 
напрацювань вчителів і вчених минулого, а тому аналіз окремих аспектів 
методичної спадщини В.П.Науменка (1852-1919) – представника 
прогресивної української інтелігенції кінця ХІХ – початку ХХ століття, 
вчителя, методиста, вченого-філолога і є метою даної статті. 

В.П.Науменко увійшов в історію педагогіки як блискучий вчитель-
практик, як досвідчений методист-новатор і теоретик. Майже щороку від 
різних земських управ йому надходили запрошення очолити вчительські 
курси. Попри свою зайнятість, він не відмовлявся, хоч це й було обтяжливо. 
Так, у 1896р. його запросили Ніжинська та Пирятинська управи, 1897р. – 
Кролевецька, Стародубська, Чернігівська, 1898р. – Чернігівська, Зеньківська, 
Козелецька[5]. 

Така популярність В.П.Науменка як вчитель-практика і методиста не 
дивує, адже “... можна сміливо сказати, що в Києві не було більш відомого в 
найширших колах ... у найбільш благородному розумінні педагога...”, як 
згадував пізніше його учень Гнат Житецький[4]. 

Зі звітних документів про курси з предмету навчання в школі рідній 
мові, які велись під керівництвом вчителя Київської 2-ої гімназії 
В.П.Науменка дізнаємося, що характер занять в тимчасовій школі на курсах 
може бути двояким: чи центр ваги переноситься на зразкові уроки, які 
даватимуться керівниками, чи навпаки, головна увага звертатиметься на 
велику кількість уроків слухачів та слухачок курсів. 

“Перший спосіб має метою показати вироблені прийоми викладання, 
але мало вносять різноманітності в ці прийоми і не дає стільки приводів для 
бесід після уроків, у чому і повинне полягати головне завдання курсів” , - 
стверджує В.П.Науменко[7, 3]. Тому було ухвалено, що керівники дають 
зразкові уроки лише по кожному новому розділу, причому відразу виясняють 
все істотне, пов’язане з викладанням цього розділу, а потім починається 
практика вчителів у викладанні цього ж матеріалу. Таким чином, кожний 
може внести в урок щось своєрідне, то в позитивному, то в негативному 
значенні, і тим дати привід для співбесід, у результаті чого і будуть 
встановлюватися особисті методичні прийоми. 



На початку курсів проводилося анкетування слухачів. Вчителям було 
запропоновано дати відповіді на деякі запитання, наприклад: а) Де навчався, 
чи проходив курс методики мови і за яким керівництвам (програмами): 
навчання грамоти, пояснювальне читання, навчання письму, письмові 
вправи, початкова граматика, читання церковно-слов’янське? б) В якій школі 
викладає? Чи один у цій школі учитель, чи декілька? Якщо декілька, то яким 
чином вели заняття з трьома групами? (мається на увазі у малокомплектній 
школі). в) Які підручники використовуються в школі, а також які є навчальні 
посібники (картини, моделі, атласи та ін.). г) В якому об’ємі вивчалась 
граматика і яких результатів можна було досягнути? д) Чи має школа 
бібліотеку для позакласного читання? Які книги найбільше читаються 
дітьми? е) Чи існують при школі заняття городництвом, садівництвом та 
іншими галузями сільського господарства за участю дітей? 

Бесіди В.П.Науменка поряд з теоретичним матеріалом містили значну 
кількість роздумів, власних міркувань, якими він ділився зі своїми 
слухачами. “Як у повсякденному житті звикли дивитися на прийом навчання 
взагалі?” – ставив питання В.П.Науменко. “Якби лише зрозуміти техніку 
самої справи, тобто швидше навчити володіти яким-небудь знаряддям” [7, 6]. 
Але ж рідна мова – це не лише знаряддя, засіб вираження думки. За 
В.П.Науменком, “...мова є продукт думки, яка поступово розвивається, 
вдосконалюється, але не шляхом мистецтва створеної, а тієї, що є 
результатом дії природних сил, тобто фізіологічних процесів разом з 
психічними”[7, 7]. 

В.П.Науменко стверджував, що труднощі, які виникають при виборі 
об’єму знань певної науки та методів навчання можуть бути полегшені 
наступним чином: слід “визначити кінцеву мету виховання і навчання у 
певного роду школі, що обумовлюються тією роллю, яку доведеться 
відігравати у житті вихованцю, котрий закінчить цю школу...” [6, 4]. 

У своїх бесідах В.П.Науменко підкреслював велике значення 
дотримання принципу природовідповідності, який вбачав у тому, щоб у 
кожний момент навчання йти разом з природою, а не суперечити їй. 

Яка ж вимога, за В.П.Науменком, може бути поставлена на основі цього 
принципу до вчителя? Він зобов’язаний по можливості близько вивчити всі 
характерні риси свого учня, зрозуміти ту обстановку, яка створена для нього 
всім середовищем та всією природою, що навчали його до цих пір, і тоді, 
спустившись, так би мовити зі своїх висот до нього, він (вчитель) повинен 
постійно піднімати свого вихованця до наміченого рівня, йдучи рука об руку 
з природою, тобто спільними зусиллями допомагаючи йому (учневі) швидше 
пройти той шлях розвитку, який набагато повільніше був би пройдений, якби 
вихованець був наданий лише природі. В.П.Науменко стверджує, що в 
такому випадку природа виступає помічником і союзником. І навпаки, „якщо 
ми виберемо невдалий прийом виховання у тому розумінні, що підемо в 
розріз з природою, будемо чинити всупереч їй, то зустрінемо в ній такого 
сильного суперника, який будучи завжди сильнішим за нас, може не лише 
затримати хід розвитку вихованця, але і зіпсувати його”[3]. 



Одним з найосновніших вважає В.П.Науменко принцип 
природовідповідності і в процесі навчання рідній мові, який вимагає від 
учителя, щоб він добре ознайомився зі здібностями своїх учнів, дізнався на 
якому моменті природа зупинила свою справу навчання рідній мові, а далі 
вести навчання у повній згоді з природою. „Так, як рідна мова є часткою 
людського „я”, то необхідно попіклуватися про те, щоб навчання рідній мові 
мало виховне значення, тобто, щоб учні, які вивчають рідну мову, не лише 
засвоювали, завчали факти, але щоб вони розвивали свої розумові 
здібності”[2]. Таким чином, В.П.Науменко виокремлює у комплексі з 
принципом природовідповідності ще й принципи виховуючого і 
розвиваючого навчання. 

Важливими вважав В.П.Науменко принципи наочності у навчанні та 
принцип легкості у навчанні. Останній, за В.П.Науменком, передбачає 
наступне: а) розуміння учнями того, що вони роблять; б) усвідомлення  
учнями посильності для них поставленого завдання; в) активна участь учнів у 
процесі навчання; г) гарний настрій дітей[8, 277]. 

Погляди В.П.Науменка на методи навчання були такі: він вважав, що 
метод необхідний, як основне положення, як головна основа; все ж таки 
дрібниці в розробці цієї основи залежать від суб’єктивних (особистих) 
особливостей як вчителя, так і окремих учнів[7,9]. Проте, „якщо надати 
можливість вчителю вести діло викладання згідно його особистого бачення, 
то може статися, що намагання вчителя не будуть співпадати з намаганнями 
учнів, в той час, як метод ставить учнів у згоду з учителем”, - робить 
висновок педагог [2, Арк.4]. 

В.П.Науменко, класифікуючи методи, виділяє чотири основні: 
- акроаматичний метод – лекційний. Цей метод рідко застосовується у 

школі; 
- евристичний метод, який потребує знаходження відповіді на 

поставлене запитання; 
- катехізисний метод, або опитувальний. Тут використовується питання, 

які застосовуються найчастіше для отримання хорових відповідей; 
- деіктичний метод (демонстраційний). 
Як окремий метод подає В.П.Науменко необхідність вдалого поєднання 

всіх вказаних, як допомога для підтримки уваги учня і внесення 
різноманітності в урок[7, 7-10]. 

В.П.Науменко розглядав питання щодо логіки мислення. Педагог 
стверджував, що усі знання отримуються завдяки досвіду, посередництвом 
якого виводяться загальні висновки. Однак, після отримання загального 
висновку починається шлях зворотного мислення, тобто окремі висновки 
робляться на основі загальних положень. Таким чином, досвід дає початок 
тому способу мислення, який має назву “індукція” (сходи знизу вгору), а 
міркування тому способу, який називається “дедукція” (сходи згори донизу). 
Паралельно до зазначених способів мислення В.П.Науменко наводить два 
прийоми – аналіз і синтез. Аналіз, тобто розгляд предмета не в загальному, а 
конкретно, розкладання складного явища на складові частини, необхідний 



прийом для індукції. Синтез, як знайомство з предметом у загальному його 
складі, використовується при дедукції. У процесі навчання, як зазначає 
В.П.Науменко, індукція та дедукція, а отже аналіз і синтез, постійно 
переплітаються [7,9]. 

У своїх лекціях на вчительських курсах В.П.Науменко досить детально 
розглядав питання методики пояснювального читання. Так, у 1 класі головна 
мета щодо змісту читання “не стільки збагачення дітей новими знаннями, 
скільки приведення у струнке ціле всього того, з чим саме життя 
познайомило”[7, 70]. 

Стосовно головної мети читання щодо розвитку мовлення, то спершу 
слід текст опрацювати за дрібними питаннями, які передбачають відповідь у 
формі простого короткого речення, а потім поступово переходити до більш 
складних сполучень й привчати усно викладати ці складні форми мовлення. 

Головну мету читання стосовно його виразності В.П.Науменко вбачає 
не стільки в досить літературній вимові слів, скільки у свідомому ставленні 
до думки, яка виражається ними, що виявляється у тоні голосу, близькому до 
розмовного мовлення. 

Щодо механізму чи швидкості читання, то у цьому випадку 
В.П.Науменко застерігав, “щоб механізм читання не перетворився у 
несвідому тріскотню”, слід контролювати ступінь відповідності та 
усвідомленості читання [7, 71]. 

Зважаючи на динаміку розвитку учнів, В.П.Науменко ускладнює мету 
пояснювального читання у 2 і 3 класах. Так, мета читання стосовно змісту 
полягає у поступовому збагаченні розуму учня знаннями дійсного світу. 

Головною метою щодо вироблення мовлення протягом 2 і 3 класів 
В.П.Науменко вважає ту ж, що і в перший рік навчання, тобто привчити усно 
викладати свої думки у реченнях, але розширювати об’єм цих речень і 
виробляти уміння зв’язувати їх одне з одним[7, 73]. Тому слід до кінця 
другого року і особливо на третій рік домагатися уміння давати заголовок 
змісту прочитаного великого уривку із статті, плавного переказу її і, в 
завершенні читання всієї статті, вміння робити загальний висновок. 

Стосовно виразності читання протягом 2 і 3 років навчання, то „увагу 
слід зосередити на умінні змінювати інтонацію голосу, не вдаючись, однак, 
до робленого декламаторського тону. Вся сила у тому, щоб тон голосу при 
читанні був схожим на живе усне мовлення”, – зазначає В.П.Науменко[7, 74]. 

Отже, підсумовуючи висвітлені матеріали, можемо зробити наступні 
висновки: 

– для сучасного вчителя-практика певною точкою відліку може стати 
методична спадщина педагогів минулого, гідним представником яких є 
Володимир Павлович Науменко(1852-1919); 

– базовими для роботи вчителя В.П.Науменко вважав принципи 
природовідповідності, виховуючого навчання, розвиваючого навчання, 
наочності у навчанні, легкості навчання. 

– для досягнення позитивних результатів у навчанні В.П.Науменко 
рекомендував використання наступних методів: акроаматичного, 



евристичного, катехізисного, деіктичного і метод поєднання вище 
зазначених. 

– мету читання у початковій школі В.П.Науменко розглядав щодо 
змісту, розвитку мовлення, виразності і швидкості читання. 

Методична спадщина В.П.Науменка надзвичайно багата. Варті 
відповідної оцінки його методичні рекомендації щодо навчання грамоти, 
роботи над текстом, вироблення навичок орфографії та орфоепії. А тому 
зазначені аспекти його методичного доробку також потребують належного 
вивчення і наукового аналізу. 
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