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основі національно-культурної спадщини українського народу торкалися 

свого часу К. Ушинський, В. Сухомлинський, Г. Ващенко, І. Огієнко, 

Г. Лозко та інші. 

Рідне слово є знаряддям патріотичного виховання дітей. «Тільки той 

може осягнути своїм розумом і серцем красу, велич і могутність 

батьківщини, хто збагнув пахощі рідного слова, – писав В. О. Сухом-

линський, – хто дорожить ним, як честю рідної матері, як колискою, як 

добрим ім’ям своєї родини...» [4, с. 275]. Саме через рідну мову, що 

пов’язує невидимими нитками сучасні й минулі покоління в єдину мовно-

національну спільноту України людина відчуває себе її громадянином. 

Знання рідної мови, любов і дбайливе ставлення до неї вчений називає 

одним з найважливіших джерел патріотичних почуттів і громадянським 

обов’язком кожної людини. Саме роль дитинства й отроцтва 

В. Сухомлинський вважає надзвичайно сприятливим періодом для 

розкриття перед людиною багатства, сили, виразності й краси рідної мови. 

З огляду на соціальну і педагогічну значущість української мови для 

виховання кожної особистості важливим завданням учителя української 

мови є формування в учнів відповідного ставлення до мови, усвідомлення 

її виняткової значущості в житті. Адже загальний мовний розвиток 

особистості значною мірою залежатиме від того, чи буде у шкільному віці 

прищеплено інтерес до рідного слова, бажання постійно пізнавати в рідній 

мові нове, відкривати для себе маленькі таємниці мовної глибини.  
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Пилипенко Катерина 
 

ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННЯ ГРАМОТИ 
 

Провідним методом навчання грамоти у 20-х роках минулого 

століття виступав метод цілих слів, який ще називали американським 

методом. Елементи звукової системи вводилися як доповнення до 

основного способу. За спостереженнями І. І. Козак, переваги амери-
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канського методу навчання грамоти визнавалися більшістю українських 

методистів того часу. Здійснювати навчання за допомогою цього способу 

пропонували С. Русова, Т. Лубенець, Я. Чепіга, С. Черкасенко. Амери-

канський метод навчання грамоти було покладено в основу букварів 

А. Воронця (1921), Т. Лубенця (1919, 1922), П. Петрушевського (1918) та 

ін. Редакція газет «Культура і побут» у 1926–1927 роках ініціювала 

обговорення новаційного методу навчання грамоти, що був запроваджений 

у школах України, відомого як американський метод. Після завершення 

терміну, визначеного редакцією для обговорення, статті продовжували 

надходити у великій кількості, що свідчило про гостроту порушеної 

проблеми. Як засвідчують матеріали публікацій, сутність нововведення 

полягала у тому, що дітей навчали читати і писати українською мовою за 

допомогою методики, запозиченої з практики вивчення англійської мови в 

американських школах. 

Чимало педагогів-практиків сприйняли новий метод і обстоювали 

його використання. Наприклад, переконує у  доцільності застосування 

нового методу авторка публікації у журнал «Шлях освіти» Е. Яновська. 

Дописувачка досить різко критикує традиційний звуковий метод, називає 

його знущанням над живою думкою дитини і її живим життям, бо при 

механічному заучуванні звуків, поєднаних у склад не може проявитись 

дитяча творчість, працювати уява. Критикує також подані у букварі тексти, 

які хоч і фіксують слова з необхідним набором звуків, але беззмістовні і 

нецікаві. На думку учителя, традиційний метод спрямований на смирення 

дитячої думки і волі, він не забезпечує розвиток ні окремих соціальних 

навиків, ні любові до книжки, ні прагнення до самостійної роботи. 

Аргументи на користь нового методу знаходимо і в матеріалах дискусії, 

вміщених у додатку до центральної газети «Вісти ВУЦВК» (1927). 

Учителі, що були його прихильниками, доводили, що метод цілих слів 

сприяв розвитку активного і образного мислення: «...коли ми при звуковій 

методі вживаємо лише пустий образ, звук, забиваючи цим зразу голову 

дитині, то при методі цілих образів ми даємо її певний реальний і цікавий 

для неї образ, який вона може з більшою легкістю засвоїти, оскільки це є 

для неї рідним, життєвим. Дитині далеко легше ознайомитись із певним 

образом, рідним для неї, й потім розікласти це знайоме на звуки, ніж з 

зовсім невідомих їй звуків скласти з великими труднощами нове слово». 

Висловлюючи підтримку новій методиці, учителі акцентували на тому, що 

він позбавляє бездумності та автоматизму, несвідомого заучування: «При 

навчанні за звуковою методою дитина перебуває в становищі папуги, 

автоматично списуючи, креслячи. Свідомість і почування мусять 

працювати окремо. Взагалі ж навчання за звуковою методою ставить 

дитину в рамці безголового автомату, що лише при певних прийомах 

робить відповідний рух, тоді як американська метода уникає цих хиб, 
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ув’язавшись з життям, забравши до своєї образности всі способи дитячого 

сприймання, використавши для цієї мети всі види дитячої пам’яті»; 

«Замість досить нудного складання з літер певних слів та мороки над 

зливанням звуків, ми читали цілі слова й цілі речення, комбінуючи слова з 

малюнками, що особливо захоплювало дітей. Зацікавленість дітей, 

активність, жвавість у роботі, що й казати, були вищі як при звуковій 

методі».  

Важливо, що у дописах учителів наявна не тільки критика 

неприйнятної новації. Визнавши, що нововведення має певні позитивні 

риси, учителі шукали можливі шляхи їхнього успішного впровадження. 

Насамперед ішлося про взаємодію шкільної практики з педагогічною 

наукою. Спочатку, пропонували учителі, нові методи повинні досконало 

вивчити науковці, детально їх описати та перевірити і тільки потім 

рекомендувати до впровадження. Введення інновації потребує наявності 

відповідної методичної літератури, де було б послідовно описано кожен 

методичний прийом, нових підручників та всього іншого необхідного для 

її застосування. Дописувач скаржиться, що працював за новою методикою 

«не маючи здебільшого під руками ні методичної літератури ні потрібного 

приладдя, ані пристосованого підручника, покладаючись лише на власну 

інтуїцію [1, с. 7]. «На мою думку, краще було б аби ці товариші видали 

книжку, в якій було б детально написано як провадити навчання, під 

словом детально я розумію не приводити один-два приклади, а послідовно 

написати, що робилось в школі день за днем, які слова вивчали й як їх 

вивчали, як і коли переходидили до аналізу і приходили до письма, а поки 

такої книжки нема, поки в нас всі базуються на теорії, а практику беруть 

тільки з письменними дітьми або з тими, що дома батьки підучують, 

робить методу цілих слів обов’язковою в школі неможливо [1, с. 6], 

«Потрібно видати книжку про вживання американського способу навчання 

грамоти в самих американських школах, але в повному освітленні, 

показуючи всі деталі роботи, нові там пошукування» [2, с. 6,]. Зазначимо, 

що думки, висловлені педагогами-практиками у 20-ті роки минулого 

століття, не втратили актуальності, стосуються і нашого часу. Так, 

А. М. Бойко зауважує, що серед недоліків, які гальмують впоровадження 

інновацій, сучасні учителі називають відсутність методичного супроводу 

об’єкта впровадження, інноваційні цінності мусять бути представлені в 

теоретико-практичних розробках, а потім відібрані й засвоєні практиками, 

щоб бути готовими до впровадження. 

Матеріал періодики засвідчує, що нову методику навчання було 

запроваджено примусово, без належного її вивчення, апробації та 

перевірки результатів ефективності, без переконливих доказів у її 

прогресивності на тлі традиційного методу, через те вона викликала шквал 

критичних зауважень. Негативне сприняття американської методики 
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навчання грамоти було зумовлено і тим, що його запровадження 

передбачало цілковиту відмову від традиційного методу, яким 

користувалися у вітчизняних школах: «…це заборонялося на районній 

педконференції, заборонялось і інспектурою освіти» [2, с. 6]. Оцінки, 

висловлені учителями з цього приводу, були як стримані, так і відверто 

обурливі: «А у нас якось відразу з доброго дива облишили добре відому і 

добре розроблену методу і визнали іншу … яка рація спихати учителя в 

його роботі на рейки маловідомого» [2, с. 6]. Дописувачі пропонували 

надати вчителю можливість обирати прийнятний для нього метод: «Хто не 

зможе припасувати американської методи до нашої мови й системи 

навчання дозволити скористатися з способу найкраще йому відомого… 

Поки що не примушувати учителів триматися методу «американки», 

вимагаючи від них не формального буквалізму в методах роботи а 

глибокої раціональности доцільности і реальних наслідків роботи» [2, с. 7]. 
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Пірджанова Селбі 

 

МІФ ЯК ДЕФОРМОВАНИЙ СУБ’ЄКТИВНИЙ ОБРАЗ 

ОБ’ЄКТИВНИХ ХАРАКТЕРИСТИК СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ 

 

Для сучасного стану українського суспільства актуалізується 

проблема дослідження специфічного соціального явища. Особливість його 

полягає у тому, що діями соціального суб’єкта у певних формах 

об’єктивуються суб’єктивні абстрактні ідеальні значення які своїм змістом 

не відповідають вимірам конкретного типу соціальності певної системи 

соціальної взаємодії. Образність мислення, яка є атрибутом людської 

свідомості стає таким чином своєрідним підґрунтям творення неаде-

кватних образів, а, отже, і міфів як однієї із форм позірного, неглибокого, 

недостовірного за своїм змістом відображення об’єктивної, зокрема 

соціальної дійсності. Для подальшого аналізу предмета дослідження 

надзвичайно важливим є те, що: «…образ безпосередньо не збігається з 

предметом, бо, по-перше, він не вичерпує до кінця усього безконечного 

багатства, усієї повноти змісту предмета, по-друге, вихідний, чуттєво 

даний зміст образу зазнає перетворень у процесі пізнання» [5, с. 357]. 


