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ВСТУП
Кардинальні зміни, які відбулися в житті українського народу за останні
роки, обумовили необхідність оновлення національної системи освіти і
виховання. В складному і багатогранному процесі розбудови незалежної
Української держави значне місце займає середня загальноосвітня школа як
важлива складова єдиної безперервної системи освіти. Національна освіта /як
частина європейської/ переживає період глибинних змін, які обумовлені новими
загальноцивілізаційними тенденціями в розвитку суспільства. Йдеться, передусім,
про процеси глобалізації, за яких в умовах нових науково-інформаційних
технологій успіх справи буде вирішувати ступінь розвитку людської особистості.
Сучасна цивілізація все більшою мірою ставить основною вимогою саме розвиток
особистості. Особистісно-орієнтований підхід до навчально-виховного процесу не
може бути належним чином забезпечений без високої педагогічної культури
вчителя.
Концептуальні засади розвитку національної системи освіти визначені
Національною доктриною розвитку освіти України, Законами України "Про
освіту", "Про загальну середню освіту", "Про позашкільну освіту", "Про вищу
освіту", "Про професійно-технічну освіту", іншими нормативно-правовими
документами. В національній системі освіти органічно поєднуються надбання
світової педагогічної думки з досягненнями вітчизняної школи та педагогічної
науки в різні періоди надзвичайно складної історії України.
Подальший розвиток української школи неможливий без глибокого й
систематичного вивчення попереднього досвіду, в тому числі нагромадженого
українською радянською школою в 50-70-ті роки XX століття, які, з точки зору
професора А.Я.Розенберга, вважаються "золотим періодом в розвитку освіти
Кіровоградщини" [43,11]. Педагогічні колективи Павлиської, Богданівської № 1,
Созонівської, Маловисківської № 3, Комишуватської, Новоукраїнської № 6,
Новопразької, Новгородківської № 2, Олександрійських №№ 2, 10, 13 середніх
шкіл були центрами новаторської педагогічної думки, творчого пошуку,
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високопродуктивної організації навчально-виховного процесу, їх творчий доробок
був знаним не лише в області, Україні, але й у колишньому Союзі і за його
межами.
Особливу роль у становленні і розвитку кращих освітніх традицій
Кіровоградщини

відіграла

"Школа Сухомлинського".

Поруч

з видатним

педагогом і завдячуючи йому в області виросла група добре теоретично
підготовлених, енергійних та ініціативних керівників шкіл, які шляхом
систематичних пошуків, експериментальних досліджень згуртували колективи
педагогів-однодумців, досягли високих і сталих успіхів у навчанні і вихованні
учнівської молоді. Це - І.Г.Ткаченко, П.Ф.Козуль, Г.М.Перебийніс, С.Г.Максютін,
Н.А.Калініченко,

А.Б.Резнік,

Ф.Ф.Оксанич,

Г.К.Настасьєв,

М.І.Кодак,

Б.М.Кофман та інші. Закономірним є той факт, що після смерті Василя
Олександровича "Школу В.О.Сухомлинського" очолив його друг і соратник
І.Г.Ткаченко, Герой Соціалістичної праці.
Загальне піднесення мало місце в усіх сферах діяльності школи, але
найяскравіше проявилось передусім у справі трудового виховання. Здійснювалося
воно в значній мірі на основі історичного досвіду вітчизняної педагогіки та
концептуальних положень В.О.Сухомлинського щодо ролі і місця праці в
духовному житті особистості, в її всебічному розвитку [43,16]. Проблеми, які
успішно вирішувалися прославленими педагогічними колективами, в період
модернізаційиих змін в національній системі освіти в Україні є актуальними і
життєво важливими для сучасної педагогіки.
В цьому контексті особливої уваги потребує всебічне вивчення творчої
спадщини відомого українського педагога, одного з найближчих соратників
В.О.Сухомлинського І.Г.Ткаченка, який залишив яскравий слід в педагогічній
теорії і практиці України другої половини XX століття. Звертаючись до його
педагогічної спадщини, сучасні освітяни знайдуть багато корисного у справі
розробки і творчої реалізації концептуально-теоретичних і практичних проблем
української школи початку нового століття та підвищення професійної
майстерності. На важливості творчого використання досвіду, набутого в

5

попередні десятиріччя, неодноразово наголошував президент АПН України,
академік В.Г.Кремень: "Людство знаходиться на такому етапі розвитку, коли
відбуваються надзвичайно серйозні модернізаційні процеси в освітянській
діяльності й наша країна має на основі великої спадщини, яку ми отримали в
своїй освіті від попередньої держави, продовжити і завершити створення цілісної
національної освітньої системи" [55,1].
За останні

роки

українська педагогічна наука

збагатилася

новими

змістовними дослідженнями, присвяченими педагогічній і науковій діяльності
видатного

українського

вченого-педагога

В.О.Сухомлинського

[107,108].

З’явилася книга, присвячена його соратникам [40], але, незважаючи на це,
залишається малодослідженим життя, педагогічна діяльність багатьох відомих
педагогів Кіровоградщини. Одним з них є Іван Гурович Ткаченко /1919-1994 pp./ талановитий учений-педагог, Герой Соціалістичної праці /1971 p./, кандидат
педагогічних наук, доцент, заслужений учитель України. Його науковопедагогічний стаж становить понад 56 років. 35 років І.Г.Ткаченко очолював
Богданівську середню школу № 1 Знам’янського району, обирався депутатом
Верховної Ради УРСР, працював науковим кореспондентом НДІ педагогіки
України, очолював наукову лабораторію з трудового виховання, був активним
учасником багатьох обласних, всеукраїнських і всесоюзних науково-теоретичних
та науково-практичних конференцій, педагогічних читань, обирався делегатом
учительських з’їздів.
Спираючись на досягнення тодішньої педагогічної і психологічної науки,
узагальнюючи власний багатий досвід роботи в системі народної освіти,
І.Г.Ткаченко оригінально розв’язував складні проблеми трудового виховання,
соціалізації учнівської молоді, зробив значний внесок в розробку актуальних
проблем управління школою, післядипломної освіти керівних педагогічних кадрів
Кіровоградщини.
Одним із джерел педагогічної творчості І.Г.Ткаченка була спадщина світової
педагогічної класики. Він використовував і розвивав у своїй практичній
діяльності

педагогічні

ідеї

Я.А.Коменського,

Й.Г.Песталоцці,

Дж.Дьюі,
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А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського та ін.
З-під пера І.Г.Ткаченка вийшли 9 книг [97, 119, 172, 212, 216, 237, 244, 246,
248]. Він автор близько 200 статей з педагогічної проблематики у збірниках
наукових праць, в журналах та газетах. За нашими підрахунками, загальний тираж
книг І.Г.Ткаченка становить близько 150 тисяч примірників. Він залишив по собі
велику епістолярну спадщину, яка ще чекає свого дослідника. Про І.Г.Ткаченка
згадувалося у статті, вміщеній у Радянському енциклопедичному словнику
[236,1329]. Вся тодішня країна у всесоюзних виданнях читала діалоги
І.Г.Ткаченка з відомим хліборобом О.В.Гіталовим [20,21], з президентом Академії
наук УРСР академіком Б.Є.Патоном [23]. І.Г.Ткаченко брав участь у всесоюзній
дискусії щодо шляхів удосконалення викладання математики в школі разом з
академіком

В.Амбарцумяном,

ректором

Московського

університету

А.Логуновим, міністром освіти СPСP М.Прокоф’євим [189,119-121]. Різним
аспектам педагогічної діяльності І.Г.Ткаченка були присвячені статті, рецензії в
періодичних виданнях радянського періоду /О.Володін, П.Зеленгур, А.Розенберг,
С.Шиповський/ та в пострадянський час /Я.Береговий, А.Іванко, Н.Калініченко,
А.Кендюхова, Н.Котелянець, В.Корецька, В.Кузь, Г.Левченко, В.Мадзігон,
О.Максимчук, Т.Мантула, В.Моцак, Г.Перебийніс, А.Розенберг, Б.Хижняк/.
Досвід трудового, морального, естетичного виховання учнів Богданівської СШ
№ 1 висвітлювався у книзі В.Невєрова [76], перекладеній болгарською мовою.
У результаті теоретичного аналізу літературних джерел, документів
встановлено, що освітня діяльність і педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка не були
предметом окремого дисертаційного дослідження за винятком дисертації
О.Максимчук

"Система

трудового

виховання

в

педагогічній

спадщині

1.Г.Ткаченка" [68].
Основними джерелами даного дослідження були матеріали Кіровоградської
обласної наукової бібліотеки ім. Д.Чижевського, бібліотеки Кіровоградського
державного педагогічного університету імені В.Винниченка, обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, документи фонду І.Г.Ткаченка в Державному
архіві Кіровоградської області, документальні матеріали навчально-методичного
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кабінету школознавства Кіровоградського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, матеріали державного педагогічно-меморіального музею
В.О.Сухомлинського; листи В.О.Сухомлинського до І.Г.Ткаченка; документи
сімейного архіву І.Г.Ткаченка, архівів сучасників і соратників І.Г.Ткаченка, а
також наукові праці, посібники І.Г.Ткаченка, публікації в періодичних виданнях
тощо.
У книзі вперше комплексно досліджено освітню діяльність та педагогічну
спадщину І.Г. Ткаченка, визначено сутність його самодостатньої педагогічної
системи, зокрема, таких її складових, як наукові засади управління школою та
трудове виховання учнівської молоді. З’ясовано, що І.Г. Ткаченко зробив значний
внесок в теорію і практику поєднання навчання з продуктивною працею, яка
розглядалася ним як серцевина гармонійного розвитку особистості.
Розкрито взаємодію і взаємозбагачення самодостатніх педагогічних систем
І.Г. Ткаченка та В.О. Сухомлинського, показано внесок директора Богданівської
середньої школи №1 в становлення і розвиток сухомлиністики.
Охарактеризовано основні положення його системи трудового виховання та
соціалізації учнівської молоді, внесок вченого-педагога в підвищення кваліфікації
керівників шкіл області, в методику викладання математики в середній школі.
Отримали подальше висвітлення ідеї І.Г. Ткаченка щодо проблем і
перспектив сільської школи.
Розширено джерельне поле проблематики. У науковий обіг введено нові
матеріали про життя та діяльність українського педагога-новатора, зокрема,
особистий архів І.Г. Ткаченка, документа з архівів його сучасників, матеріали про
розвиток освіти і стан школи в Україні в 50-70-ті роки ХХ ст.
Практичне значення дослідження визначається можливістю використання
його основних положень і висновків у підготовці лекцій з історії педагогіки, в
процесі написання рефератів, курсових та дипломних робіт з історії української
педагогіки студентами педагогічного університету, у процесі підвищення
кваліфікації вчителів, керівників шкіл в Кіровоградському обласному ІППО.
Окремі

аспекти

можуть

бути

творчо

використані

в

умовах

сучасних
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модернізаційних змін в освіті України, передусім в розробці системи трудового
виховання учнів сільських шкіл та залучення молоді до громадського життя, яка б
адекватно відповідала соціально-економічним умовам переходу до ринкових
відносин.
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РОЗДІЛ І
РОЗВИТОК ОСОБИСТІСНИЇ ЯКОСТЕЙ І.Г. ТКАЧЕНКА ЯК УПРАВЛІНЦЯ НА
ПОСАДІ ДИРЕКТОРА БОГДАНІВСЬКОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ №1
1.1. Формування педагогічного світогляду І.Г.Ткаченка в контексті доби
Українська школа за роки свого існування нагромадила багатий педагогічний
досвід

-

джерело

професіоналізму,

розвитку

майстерності

педагогічної

науки,

вчителів-практиків.

підґрунтя

зростання

Педагогічний

досвід

розглядається як сукупність знань, умінь і навичок, набутих у процесі
безпосередньої педагогічної діяльності; форма засвоєння педагогом раціональних
здобутків своїх колег. Його професійне вивчення, осмислення, оновлення
зумовлене змінами парадигм освіти, концепцій навчання і виховання, форм і
методів практичної діяльності педагогів.
Без опори на передовий педагогічний досвід не можна успішно здійснювати
модернізаційні зміни в національній системі освіти і виховання. Опора на
передовий досвід є однією з важливих умов успішного керівництва цим процесом.
Велике значення передового досвіду шкіл, учителів і для розвитку педагогічної
науки, яка покликана відкривати об’єктивні закономірні зв’язки педагогічних
явищ, а вони найяскравіше і найочевидніше проявляються в практиці передових
вчителів. Ще К.Д.Ушинський стверджував, що педагогічна теорія стає пустою,
якщо вона не грунтується на узагальненні фактів досвіду. Однією з найбільш
позитивних якостей педагога він вважав його прагнення зробити свій досвід
набутком широких мас учительства, його постійну готовність запозичити
позитивний досвід інших. У праці "Про користь педагогічної літератури"
К.Ушинський писав: "кожен вихователь має змогу не обмежуватися тісним колом
своєї плідної діяльності. Його досвід, думка, яку він виробив у своїй практиці,
нове питання, що зародилося в його голові, - все це не залишається в межах його
школи,... але, появившись на літературному поприщі, облетить усі кінці Росії,
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загляне в усі глухі закутки, де тільки є школа, і викличе співчуття або суперечку
серед сотні його товаришів, справи яких торкнеться думка його безпосередньо:
вона може викликати гаряче співчуття, знайти захисників і перейти в дійсність не
в тісних межах одного класу чи однієї школи, але в широких межах громадської
освіти цілої держави" [273,20].
Видатний український педагог ХХ ст. А.С.Макаренко неодноразово
наголошував на винятковій важливості творчого використання педагогічного
досвіду. У своїй праці “Досвід методики роботи дитячої трудової колонії”
(Матеріали книги) він, зокрема, зазначав: “Немає більш діалектичної науки, ніж
педагогіка, і тому ні в якій іншій сфері дані досвіду не мають такого великого
значення” [64, 480]. Наголошуючи на важливості використання традицій, він
писав: “Традиції, тобто досвід дорослих поколінь…, які щось зробили, щось
вирішили треба настільки поважати щоб цей досвід попередніх поколінь не так
легко можна було б міняти” [65, 200-201].
Великого
педагогічного

значення

проблемам

досвіду

надавав

вивчення,

поширення

В.О.Сухомлинський.

Він

перспективного
неодноразово

наголошував, що досвід не можна передати, "...якщо свідомістю того, хто хоче
запозичити досвід, не оволодіє ідея, яка стала джерелом натхнення для творчої
праці" [114,405]. Акцентуючи на важливості творчого підходу до використання
перспективного педагогічного досвіду, видатний педагог порівнював його з
кущем квітучих троянд, який гине під час пересадки у непідготовлений грунт.
Тому "...директор школи повинен готувати грунт для запозичення передового
досвіду, створеного кращими майстрами педагогічної праці. І підготовка цього
грунту залежить передусім від майстерності директора школи як педагога.
Майстерність колективу - це педагогічні ідеї, але ідеї без конкретних справ
перетворюються в пустоцвіт. Щоб ідея перейшла з практики однієї школи в
практику іншої, потрібна індивідуальна творчість, що грунтується на колективних
переконаннях" [114, 405].
Видатний національний педагог XX ст. Г.Г.Ващенко був спадкоємцем і
продовжувачем великого і багатовікового педагогічного досвіду українського
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народу і, зрештою, педагогічного досвіду європейського. У книзі "Загальні методи
навчання” /Підручник для педагогів/ він, прогнозуючи педагогіку XXI століття,
писав: "Педагогіку майбутнього не слід уявляти собі як зовсім нову систему, що
не має коріння в минулому. Вона має бути синтезом того кращого, що є в теорії
вільного виховання і в авторитарній педагогіці. Вона має поєднувати
самостійність та ініціативу учнів з високим авторитетом педагога, волю і
свідомість своєї гідності учня з свідомою дисципліною, творчі шукання з
ґрунтовним знанням здобутків минулого та кращих традицій його” [13, 406].
Сучасний дослідник історії української педагогіки О.Вишневський також
підкреслює важливість наукового дослідження історії вітчизняної педагогіки, без
чого неможливий її повноцінний розвиток на сучасному етапі: "Постать будьякого діяча на культурному полі доцільно розглядати найперше у двох вимірах: у
контексті культурного життя епохи, впродовж якої він творив, і крізь призму його
зв’язку з минулим духовного життя свого народу. Педагогіка в широкому
розумінні цього терміну - не тільки не виняток, але й заслуговує саме в цьому
сенсі на особливу увагу. Вона завжди слугує засобом передачі цінностей
старшого покоління молодшому, бо таким чином суспільство утверджує себе в
історії" [15, 25].
Саме з цих наукових позицій і необхідно вивчати освітню діяльність і
педагогічну спадщину І.Г.Ткаченка.
Іван Гурович Ткаченко знаний в Україні і поза її межами як талановитий
учитель, кандидат педагогічних наук, доцент, керівник педагогічного колективу
Богданівської середньої школи № 1 Знам’янського району на Кіровоградщині. З
його ім’ям асоціюються блискучі результати в трудовому вихованні учнівської
молоді, гармонійне поєднання морального, інтелектуального і трудового
виховання, досягнуті педагогічним колективом в 50-70-ті роки XX століття. Він
був директором однієї з кращих шкіл України і колишнього Союзу, його досвід
управлінської діяльності, роботи з керівниками шкіл області має неоціненне
значення для сьогоднішнього директорського корпусу.
І.Г.Ткаченко народився в селянській родині 6 лютого 1919 року в селі
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Цибулеве Знам’янського району. В 1933 році на "відмінно" закінчив Цибулівську
семирічну школу. Під впливом класного керівника А.С.Конюха він обирає
професію педагога. "Мені тоді дуже хотілося в усьому наслідувати свого вчителя
Андрія Степановича,- згадував Іван Гурович. - Того пам’ятного вечора /йдеться
про випускний вечір - А.І./ остаточно вирішилася моя доля"...[73,7]. Протягом
1934 року І.Г.Ткаченко навчається на робітфаці педагогічного інституту в
Зінов’євську /нині Кіровоград/. У тому ж році вступив на перший курс фізикоматематичного

факультету

Кіровоградського

педагогічного

інституту.

Педагогічну діяльність він розпочав у 1935 році. За рекомендацією кафедри
фізики поєднував навчання з викладацькою роботою на підготовчих курсах і на
четвертому курсі вечірнього робітфаку. За свідченням його друга і соратника
І.А.Шевченка, ще навчаючись у передвоєнні роки в педагогічному інституті,
І.Г.Ткаченко викладав методику математики на молодших курсах, а своїм
вчителем вважав Боднарова Йосипа Павловича, духовним батьком - ректора
Королюка Сидора Карповича.
14 червня 1939 року І.Г.Ткаченку було видане свідоцтво за № 17
Кіровоградського педагогічного інституту Народного Комісаріату освіти УРСР
про те, що він з 1934 до 1937 року навчався на фізико-математичному факультеті і
на підставі наказу Наркома освіти УРСР від 4 червня 1935 року № 601 гр.
Ткаченку Івану Гуровичу надається кваліфікація викладача фізики та математики
в 5-7 класах неповної середньої школи. Він також отримував право “скласти
іспити /заочно або екстерном/ з дисциплін ІV курсу відповідного факультету
педагогічного інституту ... та скласти державні іспити з встановлених дисциплін
на даному факультеті нарівні з студентами стаціонарного педагогічного
інституту. Після складання державних іспитів свідоцтво це обмінюється на
диплом" [306].
Після закінчення навчання І.Г.Ткаченко був направлений Знам’янським
районним відділом освіти директором Богданівської вечірньої школи, яку
необхідно було організовувати. Контакти з правлінням місцевого колгоспу,
директором деревообробного комбінату, начальником залізничної станції дали
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можливість зібрати молодь на навчання. Заняття вечірньої школи за відсутності
власного приміщення проводились у тісних класах денної школи. Молодому
педагогу через перевантаженість колег доводилося, крім математики, викладати
російську та німецьку мови.
Через деякий час І.Г.Ткаченко з вечірньої школи переходить викладати
математику в денній школі, директором якої був Сидір Йосипович Кушнір.
9 травня 1939 року молодий педагог одружився з вчителькою географії Тетяною
Омелянівною, з якою пройде поруч крізь усе життя.
У зв’язку з тяжкою хворобою він не служив у Червоній Армії, в жовтні 1939
року був знятий з військового обліку.
З початком війни в армію пішло багато вчителів. Влітку 1941 року
І.Г.Ткаченко вступив до місцевого винищувального батальйону, який вів
боротьбу з ворожими лазутчиками, з порушниками військового порядку. Йому
доручили керувати евакуацією майна, худоби, устаткування, машин на схід. Під
час одного з таких рейсів він потрапив під бомбардування, був контужений,
опинився під німецькою окупацією. Зв'язавшись з партизанським підпіллям,
І.Г.Ткаченко виконував чимало важливих доручень. З вересня 1941 по 9 грудня
1943

року

він

був

членом

штабу

підпільно-диверсійної

групи

ім. Б.Хмельницького, що діяла в с.Богданівці. За участь у партизанському русі
Іван Гурович нагороджений орденом "Червона Зірка" /1945 p./ і медаллю
"Партизан Вітчизняної війни" ІІ ступеня /1946 p./.
8 березня 1943 року І.Г.Ткаченко заарештований місцевою поліцією і разом з
іншими односельчанами-заложниками відправлений до тюрми СД /служби
безпеки/ в Кіровограді, де перебував до 6 квітня того ж року, а потім був
відправлений до концентраційного табору в селі Тернова Балка Компаніївського
району Кіровоградської області. В першій декаді липня 1943 року в’язня
повернули до тюрми служби безпеки для відправки до Німеччини, але медичною
комісією біржі праці він визнаний дистрофіком і в серпні 1943 року випущений з
тюрми. Після повернення в Богданівку, вживши усіх заходів конспірації, знову
включився в підпільну роботу, виконуючи відповідальні завдання штабу групи до
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9 грудня 1943 року - дня визволення села від гітлерівських окупантів. В січні 1944
року І.Г.Ткаченко був повторно знятий Знам’янським райвійськкоматом з
військового обліку і за станом здоров’я повернувся на роботу в школу.
З 1944 року, з перших днів звільнення Знам’янського району від
фашистських окупантів І.Г.Ткаченко призначений директором Богданівської
середньої школи, якою керував протягом 35 років. Характерно, що вже в 1945
році в передовій статті "Честь школи" газета "Радянська освіта" від 5 жовтня
/№ 44/ писала: "Характерною рисою педагогів Богданівської школи є їх висока
вимогливість до учнів. Вони далекі від тієї безпринципної, шкідливої
добродушності, яка нерідко зустрічається у деяких вчителів і яка є проявом
формалізму". Ця лаконічна оцінка несе на собі специфічний для тих років дух, але
характерно, що столична газета вже через pік після призначення І.Г.Ткаченка
директором позитивно відзначає цей педагогічний колектив у передовій статті.
У тому ж 1945 році І.Г.Ткаченко став науковим кореспондентом науководослідного інституту педагогіки УРСР, а в 1947 році заочно з відзнакою закінчив
фізико-математичний факультет Кіровоградського державного педагогічного
інституту ім. О.С.Пушкіна. Працюючи директором школи, І.Г.Ткаченко велику
увагу приділяв трудовому вихованню молоді і став одним з перших в
Радянському Союзі ініціаторів організації учнівських виробничих бригад і
комсомольсько-молодіжних таборів праці і відпочинку. Учнівська виробнича
бригада Богданівської школи була створена в 1957 році на економічній основі
колгоспу "Батьківщина", який виділив окрему ділянку землі площею 110,5
гектарів під навчально-дослідне поле бригади і повністю забезпечив засобами
механізації для здійснення всієї системи агрозаходів по вирощуванню високих
врожаїв сільськогосподарських культур.
З середини 50-х років у республіканських та всесоюзних періодичних
виданнях, у збірниках статей, що виходили у видавництві "Радянська школа",
з’являються перші публікації І.Г.Ткаченка з досвіду роботи педагогічного
колективу Богданівської школи: "Загальна турбота колективу" /Семья и школа. 1954. - № 8/, "Політехнічне навчання на уроках і в позакласній роботі з фізики в 9-
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10 класах" /Радянська школа. - 1956. - № 7/, "Шкільний комсомольськомолодіжний табір в колгоспі” /Радянська школа. - 1957, - № 5/, "Руками учнів"
/Соціалістична культура. - 1968. - № 5/, "Воспитание коммунистического
отношения к труду в учебно-производственной бригаде" /Советская педагогика. 1960. - № 5/, "Учнівська бригада-лабораторія передового досвіду" /Радянська
школа. - 1962. - № 8/, методичні вказівки до проведення лекційно-практичної
форми навчання з геометрії в Богданівській школі "Наш досвід роботи по-новому"
/Радянська школа. - 1962. - № 4/, "Деякі питання організації і методики
виробничого навчання в сільській школі" /Радянська школа, - 1963. - № 1/,
"Керівництво навчально-дослідним господарством" /Радянська школа. - 1964. № 10/.
До другої половини 40-х років відноситься особисте знайомство І.Г.Ткаченка
з В.О.Сухомлинським, який з квітня 1944 до 1948 року працював завідуючим
Онуфріївським районним відділом народної освіти, а з липня 1948 року директором

Павлиської

середньої

школи.

У

своїх

спогадах

про

В.О.Сухомлинського І.Г.Ткаченко зазначає: "Мені, як і моєму поколінню
вчителів, випало велике щастя понад чверть століття духовно спілкуватися з
Василем Олександровичем, збагачуватися його ідеями, осмислювати практику
багатогранну, своєрідну, неповторну" [126, 109]. У 1958 році І.Г.Ткаченко
публікує рецензію "Корисна книга" на працю В.О.Сухомлинського "Педагогічний
колектив сільської школи" в обласній газеті "Кіровоградська правда" [163]. Через
рік з’являється його рецензія "Про виховання радянського патріотизму" на книгу
В.О.Сухомлинського "Виховання радянського патріотизму у школярів" /З досвіду
роботи сільської школи /.
Різним аспектам навчально-виховної роботи очолюваного І.Г. Ткаченком
педагогічного колективу присвячені

статті

у республіканських науково-

методичних збірниках: "На базі колгоспу" /1957/, "Спільна робота класного
керівника і сім’ї з морального виховання учнів" /1958/, "Роль класного керівника в
системі внутрішкільного контролю" /1958/, "Трудові справи юних піонерів"
/1962/, "Моральне виховання учнів в учнівській виробничій бригаді" /1962/. [171,
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232, 215, 247, 169].
В I960 році творча діяльність богданівського директора була відзначена
орденом Леніна. В березні 1962 року йому присвоєне звання Заслужений учитель
Української РСР.
У 1963 році у видавництві "Радянська школа" в серії "Маяки педагогічної
праці" з’явилась брошура відомого на Кіровоградщині журналіста О.Д.Моторного
"Щедре серце", у якій популярно описувався досвід роботи директора та
педагогічного колективу Богданівської середньої школи по створенню навчальноматеріальної бази, аналізувалися методи і прийоми морального виховання учнів.
Своєрідним логічним підсумком діяльності учнівської виробничої бригади
протягом перших семи років її діяльності стала книга І.Г.Ткаченка "Навчальновиробнича і виховна робота в учнівській бригаді" /К.; Рад.школа. - 1964/. Досвід
роботи учнівської бригади було узагальнено Міністерством освіти УРСР і видано
для шкіл республіки як методичний лист під назвою "Організація виховної роботи
в учнівській комплексній навчально-виховній бригаді". У 1965 році педагогічна
діяльність І.Г.Ткаченка була відзначена медаллю А.С.Макаренка.
В ці роки богданівський директор напружено працював над дисертаційним
дослідженням на тему "Шляхи і методи вдосконалення політехнічного навчання і
трудового виховання старшокласників сільської школи"/ науковий керівник
кандидат

педагогічних

наук,

старший

науковий

співробітник

УНДІП

І.А.Винниченко/. І.Г.Ткаченко неодноразово звертався до В.О.Сухомлинського з
проханням стати науковим керівником його дисертаційного дослідження, радився
з ним щодо змісту дисертації, обсягу автореферату тощо /Додаток Б/.
З 1970 року І.Г.Ткаченко керував роботою школи передового досвіду
директорів шкіл області. У квітні того ж року він відзначений медаллю
Н.К.Крупської.

Плідна

діяльність

педагогічного

колективу

Богданівської

середньої школи була широко відомою в Україні і тодішньому Союзі. Указом
Президії Верховної Ради СРСР від 20 липня 1971 року І.Г.Ткаченку "за великі
заслуги в навчанні і комуністичному вихованні учнів" було присвоєне звання
Героя Соціалістичної праці з врученням ордена Леніна і золотої медалі "Серп і
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молот" [271].
1971 року у видавництві "Радянська школа" видана його монографія
"Трудове

виховання

старшокласників",

яка

була

логічним

результатом

десятирічних експериментальних досліджень за такими напрямками:
1. Трудове виховання на уроках з основ природничих і математичних наук та
основ сільськогосподарського виробництва.
2.

Трудове

виховання

в

процесі

продуктивної

праці

в

сільськогосподарському виробництві на базі учнівської виробничої бригади.
3. Трудове виховання в позакласній роботі, зокрема, в учнівських наукових
товариствах "Знання та праця" і "Юний дослідник".
Книга

"Трудове

виховання

старшокласників"

була

відзначена

республіканською премією Педагогічного товариства УРСР на честь 50-річчя
СРСР.
24 вересня 1971 року виданий наказ Міністерства освіти УРСР "Про базові,
експериментальні та опорні школи і школи-лабраторії Науково-дослідного
інституту педагогіки УРСР” У ньому, зокрема, зазначалось: "З метою піднесення
якості

науково-педагогічних досліджень,

досліджень

актуальних проблем

навчально-виховної роботи, системи і змісту освіти в школах республіки та
залучення до дослідницької роботи вчителів наказую:
1. Затвердити список базових, експериментальних, опорних шкіл і шкіллабораторій та дитячих садків Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР
згідно з додатком"[304]. Наказом було визначено лише дві базові школи. Одна з
них - Богданівська середня школа з проблем трудового виховання в сільській
школі.
У 1973 році І.Г.Ткаченко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук в Українському науково-дослідному інституті
педагогіки.
70-ті

роки

були

надзвичайно

плідними

в

педагогічній

діяльності

богданівського директора. З’являються друком його книги "Богданівська середня
школа /1975/, "Трудовое воспитание учащихся" /1978/, "Уроки русского языка во

18

втором классе школ с украинским языком обучения" у співавторстві з
Н.І.Качаловою /1978/. За нашими підрахунками, за це десятиріччя І.Г.Ткаченко
написав і опублікував понад 50 статей в місцевих, республіканських та
всесоюзних періодичних виданнях, 6 статей у наукових збірниках, в матеріалах
педагогічних читань тощо. Рішенням Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 25
жовтня 1977 року № 537 його портрет був встановлений на алеї трудової слави на
Виставці досягнень народного господарства УРСР.
Про високий авторитет богданівського директора, визнання його наукових
заслуг засвідчує запрошення І.Г.Ткаченку від президента АПН СРСР академіка
В.Столєтова виступити з доповіддю на Загальному зібранні Академії 13-16
лютого 1973 року, присвяченому обговоренню широкого кола питань життя
школи. Аналогічне запрошення він отримав на 11-12 грудня 1974 року. Тоді ж, 10
грудня він був учасником зустрічі з президентом АПН СРСР академіком
В.Столєтовим.
Поряд з багатогранною педагогічною діяльністю І.Г.Ткаченко проводив
значну державницьку і громадсько-політичну роботу: він обирався членом
обкому КПУ, членом Знам’янського міськкому КП України,

депутатом

Знам’янської районної ради депутатів трудящих, депутатом Верховної Ради УРСР
ІХ скликання від Олександрівського виборчого округу Кіровоградської області,
членом Президії Верховної Ради УРСР /1975 p./.
У складі делегації Кіровоградської області у березні 1977 року брав активну
участь у роботі четвертого з’їзду учителів Української РСР, а в 1978 році
обирався делегатом Всесоюзного з’їзду учителів.
Характеризуючи умови, в яких доводилося працювати І.Г.Ткаченку, його
старша донька С.І.Шабарова зазначає: "У 60-70 роки Богданівська школа була
дійсно лабораторією передового педагогічного досвіду. Але це не значить, що
жилося і працювалося батькові легко. Заздрощі до його визнання були не тільки з
боку його колишніх друзів, але їх іржа роз’їдала і душі владних структур,
особливо на місцевому рівні. З двох десятків секретарів райкомів, яких батько
пережив за своє життя, можливо тільки одиниці змогли достойно оцінити його
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працю. А так багато часу витрачалося на боротьбу за свої ідеї, за свої ідейні
переконання. Він був геніальним стратегом і інколи йшов на компроміси, аби
зберегти своє дітище, свою школу, без якої не мислив життя” [283, 5].
Перший заступник голови Міжнародної конфедерації творчих об’єднань
учителів Я.Береговий, який багато років знав І.Г.Ткаченка, неодноразово
зустрічався з ним у Богданівці, вів обширне листування, у своїй статті,
присвяченій 80-річчю І.Г.Ткаченка, згадує: "... хотілось би підкреслити, як важко
давалось йому будь-яке починання. І не тільки тому, що за легкі, прості справи він
не брався. Головною причиною труднощів була відкрита чи завуальована
протидія партійного начальства. Але за будь-яких начальників, за будь-яких умов
йому одному відомими способами Іван Гурович завжди умудрявся здійснити
задумане. Одного разу запитав: "Як же вам вдалося провернути справу, якщо в
той час першим був такий-то, ваш відвертий противник?" "Так і у противника
одна і та ж, спільна для всіх психологія. Треба постаратися переконати його, що
те, що ти затіваєш, породжене ніби його "мудрими" вказівками. А начальствений
гонор, самолюбство завжди спрацьовують, зокрема, й на користь добрих справ, відповів Іван Гурович" [8, 11]. І далі Я.Береговий робить узагальнення: "Так
дивно влаштований світ, що якого б видатного педагога долю ви не розглянули,
обов’язково побачите: у кожного з них своя гірка чаша - немає жодного винятку.
Іноді здається, що найжахливіші злодії були в житті удачливішими, щасливішими
найбільших педагогів. І для Івана Гуровича не було зроблено винятку з цього
правила" [8, 11].
Про життєві труднощі, які доводилося долати богданівському директору,
йдеться і у книзі його друзів і соратників Г.М.Перебийніса та Н.А.Калініченко:
"Але й при великих багатствах душі обходити гострі кути Івану Гуровичу не
завжди вдавалося. Одні звинувачували його за вимогливість, іншим здавалося, що
директор зайве і незаслужено звеличує своє Я. Були роки замовчування успіхів і
прямих нападок. Наприклад, на одній з республіканських науково-практичних
конференцій, в роки послаблення уваги до трудового навчання, Івану Гуровичу не
дали закінчити свій виступ. Ображений, зніяковілий він змушений був залишити
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трибуну.
Не раз І.Г.Ткаченку доводилося відстоювати свою участь у партизанському
загоні в роки Великої Вітчизняної війни. Що ж, талантам, світлим умам завжди
доводилося прокладати шлях до успіху через зарослі посередності, заздрісників...
Не обминула така доля й Івана Гуровича” [43, 48-49].
У 1979 році, коли богданівському директору виповнилось 60 років, на бюро
райкому партії було прийняте рішення відправити його на пенсію. І.Г.Ткаченко
стає пенсіонером союзного значення. В наказі № 33-к по Знам’янському райво від
6 квітня 1979 року говорилось: "Звільнити з посади директора і вчителя
математики Богданівської середньої школи Ткаченка Івана Гуровича у зв’язку з
виходом на пенсію по старості з 6 квітня 1979 року"[305]. Лицемірство тодішньої
влади тут виявилось повною мірою. Ще в лютому пишномовно вітали ювіляра з
60-річчям, а після ювілею фактично розправилися з ним. Ізолюючи від
педагогічного колективу, від його вихованців, не дали навіть закінчити
навчальний рік. За свідченням С.І.Шабарової, його примусили написати заяву.
Старша донька, яка тоді вже жила і працювала у Києві, згадує, що "батько тяжко
переживав цю подію, похмурий і знесилений, не розуміючи причин такого
рішення, він приїздив до мене в Київ радитись, як жити далі" [283, 5]. Рідні
рекомендували йому прийняти пропозицію Кіровоградського педагогічного
інституту і перейти працювати до вузу, але серце Івана Гуровича належало школі.
Зрештою, він став працювати доцентом кафедри педагогіки, але, за свідченням
С.І.Шабарової, він говорив їй, що "в снах я бачу школу, чую шкільний дзвінок,
моє серце там" [283, 5].
Промовисту оцінку того, що сталося з волі партійних органів у 1979 році і в
наступні роки дав Я.Береговий: "І за професією, і, головне, за натурою своєю він
вроджений найталановитіший учитель. І забрати у нього дітей - це все одно що
відібрати у Паганіні скрипку. Більш жорстокої кари для нього не придумав би і
сам диявол" [8].
В період з липня 1979 по липень 1982 року І.Г.Ткаченко працював старшим
науковим співробітником, завідуючим лабораторією з проблем трудового
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виховання і профорієнтації учнів сільських шкіл НДІ педагогіки УРСР /на
експериментальній базі Богданівської СШ № 1/, а після її ліквідації - з 18 серпня
1982 року - учителем історії і суспільствознавства цієї школи.
Помітним був внесок І.Г.Ткаченка до педагогічної науки в Україні протягом
80-х - початку 90-х років. Керуючи лабораторією на базі Богданівської школи,
пізніше працюючи доцентом Кіровоградського педінституту, він опублікував
книги "Уроки русского языка в 3 классе школ с украинским языком обучения" у
співавторстві

з

Н.Є.Селіверстовою

та

Н.І.Качаловою

/1980/,

"Творче

використання ідей В.О.Сухомлинського з питань трудового виховання в сільській
школі" /З досвіду роботи педагогічних колективів Кіровоградської області у 50-70
роки/ /1994/. Ряд наукових публікацій присвячені педагогічній спадщині
В.О.Сухомлинського [1, 121, 122, 124, 125, 147, 153, 155, 157, 158, 183, 206, 218,
234, 238]. Він був учасником всесоюзної дискусії про математику і якість її
викладання в школі /1980 p./, глибоко рецензує книгу О.Захаренка і С.Мазурика
"Школа над Россю” /1981 p./, багато розмірковує над актуальними проблемами і
перспективами розвитку сільської школи /1983 p./.
У 1979 році у московському видавництві "Просвещение" тиражем 100 тисяч
примірників вийшла книга В.В.Неверова "Союз труда и красоты /О трудовом,
нравственном и эстетическом воспитании в сельской школе/. Свої міркування,
висновки і рекомендації автор побудував на матеріалі досвіду кращих сільських
шкіл Кіровоградщини, зокрема, Богданівської школи. Книга була перекладена
болгарською мовою.
Про досвід роботи з трудового навчання і виховання сільських школярів, про
соціальні аспекти підготовки їх до праці йшлося і у книзі М.П.Семикіна та
І.І.Баки "Трудова підготовка в сільській школі" /З досвіду роботи шкіл
Кіровоградської області/, яка вийшла в Москві у 1980 році.
Моральне обличчя школи - її випускники. За післявоєнні роки Богданівську
десятирічку закінчили 875 випускників. З них 347 здобули вищу, 366 - середню
спеціальну освіту і працювали в народному господарстві: інженерами - 103,
техніками - 163, лікарями та іншими медичними працівниками - 39, учителями -
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141, спеціалістами сільського господарства - 68, служили в Збройних Силах і
мали офіцерське звання - 129, науковими працівниками і викладачами вищих
навчальних закладів - 32. Досить переконливо про результативність діяльності
педагогічного колективу Богданівської середньої школи на чолі з І.Г.Ткаченком
свідчать і такі приклади. Четверо дітей робітника В.О.Босого закінчили школу і
працювали: В.В.Босий - спеціалістом з радіоелектроніки при Раді Міністрів УРСР,
В.В.Босий - викладачем Київського політехнічного інституту, О.В.Босий науковим співробітником інституту електрозварювання ім. Є.О.Патона, З.В.БосаАндрещенко

-

головним

інженером-економістом

Міністерства

хімічної

промисловості УРСР.
Четверо дітей з робітничо-колгоспної сім’ї Д.С.Фоменка успішно закінчили
школу і працювали: дочки Т.Д.Фоменко і П.Д.Фоменко

- інженерами

залізничного транспорту, син Л.Д.Фоменко - викладачем вищого військового
льотного училища, донька В.Д.Фоменко - станковою Знам’янського меблевого
комбінату.
А.І.Посторонко - син колгоспника, - кандидат хімічних наук, головний
інженер одного з хімічних заводів на Донбасі, а син колгоспника Л.А.Гетьмана кандидат медичних наук, головний лікар однієї з районних лікарень на
Рівненщині. Офіцер Радянської Армії Г.С.Михайловський загинув на фронті, а
його сини з відзнакою закінчили школу і працюють: В.Г.Михайловський викладачем Дніпропетровського університету, а А.Г.Михайловський - головним
конструктором одного з номерних заводів на Луганщині /дані 1970 року/.
Немало випускників Богданівської середньої школи № 1 стали докторами,
кандитатами наук – І.З.Ковальов, Л.О.Волков, В.В.Босий, С.М.Ніколаєнко –
голова комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України ІV скликання,
міністр освіти і науки у 2005 -2007 р.р.
Багато інших колишніх учнів І.Г.Ткаченка знані далеко за межами
Кіровоградщини і України, мають наукові ступені, вчені звання, численні урядові
відзнаки.
За традицією, яка склалася, більшість випускників Богданівської школи
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вибирали

місце

роботи

в

рідному

селі

–

голови

колективного

сільськогосподарського підприємства, інженери, агрономи, зоотехніки, хлібороби,
робітники меблевої фабрики, залізниці, сфери обслуговування, педагоги місцевих
шкіл.
Життєвий шлях І.Г.Ткаченка закінчився 26 липня 1994 року. Похований він
на цвинтарі с.Богданівка.

1.2. Теоретичні основи управлінської діяльності загальноосвітнім закладом, їх
подальший розвиток І.Г. Ткаченком

Функціонування та розвиток загальноосвітніх навчальних закладів залежить
від сукупності зовнішніх факторів прямого й опосередкованого впливу на школу.
Йдеться про особливості соціально-економічного, політичного і культурного
розвитку країни, зосереджені в системі освіти матеріально-фінансові ресурси,
кадровий потенціал, культурний простір, в якому формується особистість,
тенденції розвитку освіти, рівень розвитку наук, які працюють на школу, система
державного управління освітою, нормативно-правова база, що забезпечує
функціонування школи тощо.
Кожен етап розвитку суспільства зумовлює відповідні йому особливості
управління внутрішкільним життям. Підкреслимо, що "Управління школою - це
цілеспрямований вплив керівника школи на діяльність шкільного колективу та
навчально-виховний процес з метою забезпечення максимального результату у
навчанні та вихованні учнів. Управління - це складна і багатогранна сфера
діяльності керівника школи, в якій поєднуються аспекти організаційного,
педагогічного, соціального, психологічного та технічного характеру; це процес
переводу складної динамічної системи /школи/ з одного якісного стану в інший"
[81,61].
Теорія управління освітою і загальноосвітньою школою розроблялась в 70-
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80-ті

роки

XX ст.

М.І.Кондаковим,

Є.С.Березняком,

Ю.А.Конаржевським,

С.А.Гільмановим,

В.І.Загвязинським,

В.С.Пікельною,

М.М.Поташником,

М.Л.Портновим, В.П.Симоновим, Р.Х.Шакуровим та іншими вченими. Глибоко
досліджував функцію педагогічного аналізу Ю.А.Конаржевський. Дослідженням
соціально-психологічних

проблем

управлінської

діяльності

займався

Р.Х.Шакуров. А.Д.Карнашов зробив значний внесок у розкриття соціальнопсихологічних механізмів управління: програмно-цільових, функціональнорольових,

контрольно-оціночних,

цілісних,

які

в

цілому

впливають

на

особистість.
У працях Б.С.Кобзаря, С.Є.Хозе, М.А.Шубіна, П.Т.Фролова переважає
розкриття змісту, функцій, видів діяльності керівників шкіл, але менше уваги
приділяється проблемам ефективності управління.
Різноманітні аспекти внутрішкільного контролю за викладанням навчальних
предметів гуманітарного та природничо-математичного циклів досліджували
М.П.Легкий, Н.М.Островерхова, В.Г.Постовий, Д.І.Румянцева та ін. Визначалися
вузлові

теми

програмового

матеріалу,

перевірка

яких

забезпечувала

оптимальність інформації про рівень умінь та навичок учнів, розроблялися
критерії та методики оцінювання ефективності контролюючої функції керівника
школи. Координуюча та коригуюча функції управлінської діяльності стали
предметом дослідження С.О.Сисоєвої.
Критерії та параметри визначення ефективності управління школою на
емпіричному рівні розроблені Є.С.Березняком:
- охоплення всіх дітей шкільного віку навчанням;
- створення відповідних умов для навчання;
- рівень вихованості учнів та випускників школи;
- глибина вивчення основ наук, якість знань, умінь та навичок учнів;
- залучення до справи навчання і виховання учнівських організацій та
самоврядування;
- послідовне здійснення принципу виховуючого та розвиваючого навчання;
- боротьба педагогічного колективу за підвищення якості знань учнів;
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- впровадження принципів наукової організації праці;
- стан трудової дисципліни в школі;
- організація системи внутрішкільного контролю, вивчення системи роботи
вчителів;
- робота школи з батьками та шефами [9, 190-191].
Особливе

місце

у

вітчизняній

педагогічній

науці

посідають

праці

В.О.Сухомлинського, у яких глибоко розкриті ідеї гуманізації та демократизації
управлінської діяльності. Його ідеї та методи управління загальноосвітньою
школою, викладені у дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата
педагогічних наук "Директор школи - керівник навчально-виховної роботи"
/1955/, в монографіях "Павлиська середня школа" /1969/, "Розмова з молодим
директором школи" /1973/, в численних статтях, залишаються і сьогодні
актуальними і практично значущими для керівників шкіл.
Водночас, на думку В.С.Пікельної, "... до цього часу ні в теорії, ні в практиці
немає єдиного понятійного апарату, тобто сутність змісту понять різними
ученими розкривається по-різному, що приводить до нерозуміння, оскільки одне і
те ж поняття набуває різного смислу" [83, 3]. Дослідниця вважає, що при
порівняно задовільній розробці принципів управління школою недостатньо
відпрацьовані функції планування і контролю, що позначається на ефективності
роботи, зовсім недостатньо розробляються вченими економічні, організаційнопедагогічні, організаційно-технічні методи управління школою. Чекають своїх
дослідників проблеми вдосконалення форм і засобів управління [83,4-5].
В умовах переходу від авторитарного до демократичного суспільства
традиційне розуміння управління школою як управління тільки "згори",
тлумачення внутрішкільного управління як організації усіх сторін життя школи на
основі нормативних документів і контролю за виконанням вступило в явну
суперечність з сучасними завданнями розбудови нової школи - багатоманітної,
варіативної, творчої школи радісної розвиваючої праці, школи здоров’я.
В нових умовах управлінська діяльність повинна стати іншою - більш
"олюдненою",

гнучкою,

делікатною,

орієнтованою

на

співуправління

і
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самоуправління. Управління повинне наповнюватись тим новим змістом, який
обумовлюється

оновленням

суспільства,

демократизацією,

економічними

перетвореннями [27, 4].
На сучасному етапі розвитку українського суспільства до особливостей
управлінської діяльності в загальноосвітній школі належать:
1. Зміна підходів при оцінюванні діяльності школи.
2. Демократизація управління.
3. Зміна кадрової ситуації в школі.
4. Варіативність управління.
5. Зміна методів управління.
6. Зміна методологічних засад управління [18, 383-384].
Завдяки новим функціям управлінської діяльності відбувається оновлення
змісту

навчання

і

виховання,

впроваджуються

нові

освітні

технології,

удосконалюються форми і методи навчання та виховання, трансформуються
методи контролю знань і вмінь учнів, модернізуються зміст, форми і методи
управління закладами і установами освіти, з’являються авторські моделі закладів
освіти.
В комплексі складних і багатоманітних проблем, які розв’язуються сьогодні в
процесі розбудови національної системи освіти, проблеми управлінської
діяльності займають особливе місце. Принципового значення вони набувають і в
контексті поетапної реалізації Закону України "Про загальну середню освіту",
зокрема,

переходу

до

дванадцятирічного

терміну

навчання

в

середніх

загальноосвітніх навчальних закладах, до нового змісту навчання, до поступового
запровадження Державного стандарту освіти в конкретних освітніх галузях.
Справді ключовою фігурою в процесі пошуку оптимальної моделі
української національної школи стає особистість її керівника. В цьому плані для
нової генерації директорського корпусу не лише Кіровоградщини, але й держави
в цілому надзвичайно цінним і повчальним може бути досвід кращих директорів,
які очолювали знані не лише в Україні, але й в усіх колишніх республіках Союзу
школи в період "золотих десятиліть педагогічної думки Кіровоградщини” [43, 11].
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Думається, мав усі підстави у вступному слові до книги "Сучасники
В.О.Сухомлинського", виданої в рік відзначення 80-річчя від дня народження
видатного педагога, тодішній начальник управління освіти облдержадміністрації
О.О.Домаранський

наголосити:

"...проблеми,

що їх

успішно вирішували

прославлені педагогічні колективи, в роки становлення національної освіти
України актуальні і життєво важливі. Тому досвід роботи цих шкіл з проблем
гуманізації, гуманітаризації освітнього процесу, громадянського виховання,
розвитку мислення і пам’яті у дітей, турботи про їх здоров’я, розвитку інтересу до
знань,

оволодіння

навичками

самоосвітньої

роботи,

прагнення

до

самовдосконалення, реалізації концепції "Я", гармонії взаємодії з природою
творчо використовують і розвивають педагогічні колективи різних типів освітніх
закладів..." [43, 6-7].
Особливо цінним і повчальним щодо управлінської діяльності для сучасного
директорського корпусу, передусім для молодих керівників, може бути досвід
роботи директора Богданівської середньої школи № 1 І.Г.Ткаченка. В його
науково-педагогічній

спадщині

різноманітним

аспектам

внутрішкільного

управління приділяється велика увага. Зокрема, центральна його праця
"Богданівська середня школа" відкривається розділом "Наукові основи управління
школою". Дуже змістовною, насиченою актуальними і для сьогодення думками є
його стаття, вміщена понад чверть століття тому на сторінках "Радянської освіти"
"В основу - ленінський стиль". Принагідно зауважимо, що тогочасна ідеологічна
риторика жодною мірою не зменшує значимості і актуальності порушених у
статті проблем, чимало з яких не вирішені й сьогодні. Напередодні 1974-1975
навчального року в газеті "Серп і молот" з’явилась стаття І.Г. Ткаченка "Директор в системі управління школою". У серпні 1976 року на сторінках
"Кіровоградської правди" опублікована стаття "Кожному уроку - високу якість".
У 1978 році у збірнику "Керівництво школою", виданому у Києві, була
видрукована стаття "Шляхи ефективного вибору і застосування форм і методів
внутрішкільного контролю за викладанням шкільних курсів наук".
Особливе значення для керівників шкіл мають матеріали обласної школи
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керівних кадрів, якою І.Г.Ткаченко творчо керував протягом двох десятиліть. Ці
матеріали зберігаються у фондах навчально-методичного кабінету школознавства
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
В цьому контексті привертає до себе увагу машинописний варіант лекції
І.Г.Ткаченка "Якому бути педагогічному колективу середньої школи" /Роздуми
про керівництво школою/, прочитаної на першому занятті обласної школи
передового педагогічного досвіду директорів опорних шкіл 22 листопада 1971
року.

У

фондах кабінету зберігається

і

рукописний

варіант програми

факультативу "Наукові основи управління школою" /1975 р./, підготовленої для
тодішнього

Кіровоградського

державного

педагогічного

інституту

ім.

О.С.Пушкіна /нині - КДПУ ім. В.К.Винниченка/.
Головну увагу в процесі своєї багатогранної педагогічної діяльності
І.Г.Ткаченко зосереджував на роботі з педагогічними кадрами, з кожним учителем
зокрема. У книзі "Богданівська середня школа", нагадуючи про провідні
принципи управління школою - демократизм, плановість, компетентність,
конкретність,

діловитість,

правильний

добір,

розстановку й

раціональне

використання кадрів, систематичну перевірку виконання рішень, розумні
взаємини з колективом тощо [118, 9], він докладно висвітлює роботу щодо
практичної реалізації цих принципів. Йдеться, зокрема, про перспективне
/п’ятирічне/ річне, тижневе планування роботи школи, яке І.Г.Ткаченко вважав
"наріжним каменем планування праці, без чого немислима творча діяльність
колективу [119, 18].
У лекції, прочитаній на першому занятті обласної школи передового
педагогічного досвіду керівників шкіл у листопаді 1971 року, І.Г.Ткаченко
наголошує, що директор школи має великі можливості щодо формування
дружного,

цілеспрямованого,

дієздатного

педагогічного

колективу,

систематичного впливу на його працю і життя. Ефективність цього впливу, на
його думку, визначається особистими переконаннями керівника і принципами
керівництва школою. Система організаційної роботи щодо створення творчо
працюючого колективу педагогів має свій зміст, основними компонентами якого є
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такі:
1. Оволодіння всіма вчителями певним необхідним обсягом філософських
знань як методологічною основою навчання і виховання.
2. Постійне поповнення і збагачення знань учителів з педагогіки і психології.
3. Визначення на кожен навчальний рік провідної проблеми, над якою
працює педагогічний колектив.
4. Вивчення і запровадження в практику передового досвіду вчителів школи.
5. Єдність духовного життя вихователів і вихованців під час позакласної
роботи [119, 22-26].
І.Г.Ткаченко неодноразово посилався на В.О.Сухомлинського, який вважав,
що створення, зміцнення і виховання педагогічного колективу - це по суті
глибоко індивідуальна робота колективу і директора з кожною людиною, уміння
знайти такий підхід до учителя, який виявляється правильним тільки щодо нього.
Створення, виховання і бережливе ставлення до ядра педагогічного
колективу, його активу, тобто тієї його частини, яка включає до свого складу
найдосвідченіших педагогів - неодмінна умова формування повноцінного
колективу однодумців. На думку І.Г.Ткаченка, кращі вчителі закріплюються в
школі за тієї умови, коли вони залучені до науково-педагогічних досліджень, коли
школа для них є науково-педагогічною лабораторією, а одержані ними висновки
експериментальних досліджень збагачують колективний досвід. Це, в свою чергу,
виховує у них почуття відповідальності за стан всієї навчально-виховної роботи в
школі.
Неодмінною умовою створення справжнього педагогічного колективу
І.Г.Ткаченко вважав постійну турботу про виховання молодих малодосвідчених
педагогів, удосконалення їх майстерності через встановлення співдружності між
вчителями-початківцями і науково-методичним активом школи.
Директор Богданівської школи докладав багато зусиль до формування
природнього клімату співдружності і творчості, який допомагав кожному вчителю
виробити свій стиль роботи, в якому своєрідно відображались загальні теоретичні
положення і закономірності теорії навчання і виховання і який забезпечував
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засвоєння учнями основ наук. І.Г.Ткаченко був твердо переконаний у наявності в
кожного учителя своєї "родзинки", яка є окрасою уроку, збуджує в учнів інтерес
до знань, любов до науки. На його думку, в учителя історії Г.Ф.Пугача - це уміле
використання краєзнавчого матеріалу, в учительки української мови і літератури
В.С.Коршукової - власні твори, в учителя математики П.Ю.Кучерявого оригінальні моделі, які відображають зміст теорем і задач, в учителя фізики
О.Г.Нестеренко - елементи науково-технічної інформації в процесі уроку, в
учительки Н.С.Ратушної - картки для диференційованого навчання, в учителя
виробничого навчання Д.Г.Черниша -задачі з виробничим змістом, складені на
основі виробничої діяльності учнівської бригади і т.д.
Відкрити таку "родзинку" в кожного педагога, а потім допомогти йому стати
справжнім майстром, творцем своїх уроків, на яких ця "родзинка" сяє самоцвітом,
- одна, з точки зору І.Г.Ткаченка, з необхідних умов інтелектуальної зрілості
педагогічного колективу і його духовного багатства.
Постійність складу педагогічного колективу може бути позитивним
фактором лише тоді, коли тривале перебування вчителя у школі пов’язане з
невпинним процесом росту його педагогічної майстерності і загальнокультурного
рівня, справжньою любов’ю до дітей, бажанням і вмінням дійти розумом і серцем
до кожної дитини, духовною потребою ділитися своїми творчими знахідками і
здобутками власного педагогічного досвіду.
І.Г.Ткаченко акцентував на тому, що в процесі зміни поколінь у
педагогічному колективі дуже важливо зберегти його найважливішу якість традиції, які найповніше відображають становлення, ріст, зміцнення і духовну
культуру.
Директор школи має великі можливості впливати на життя і працю
педагогічного

колективу.

Ефективність

цього

впливу

визначається

його

особистими переконаннями і принципами керівництва школою, які І.Г.Ткаченко
формулює як результат багаторічної педагогічної діяльності таким чином:
- створення в школі атмосфери творчості, щоб кожна особистість загорілась
своїм вогником неповторності в певному виді конкретної праці, практичної
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діяльності;
- бути дослідником і цього складного мистецтва навчати інших, допомогти
кожному вчителю, щоб він сам у собі відкрив творця, художника;
- аналізуючи урок, не повчати учителя, а разом з ним створювати нові
варіанти уроків, перевіряти їх на практиці, шукати і знаходити найбільш
ефективні методи, допомагати педагогу виробити свій власний почерк;
- зважати на особливості характеру кожного вчителя, учня, батька, пам’ятати
завжди: повага плюс вимогливість дорівнюють гідності особистості з усіма
тонкощами і відтінками граней її характеру;
- спілкуватися з дітьми, батьками, громадськістю, бо без такого спілкування
немислима душевна щедрість і повнота духовного життя;
- бути дисциплінованим в праці і побуті. За будь-яких обставин дорожити
званням учителя, довір’ям народу [269, 15-16].
І.Г.Ткаченко розробляє орієнтовну модель сучасного керівника школи. З його
точки зору, директор безпосередньо має організовувати поглиблення колективом
психолого-педагогічних

знань

шляхом

проведення

науково-практичних

конференцій, педагогічних читань і семінарів. Він "збирав по крихті все нове в
галузі педагогіки і психології не лише в нашій країні, але й за кордоном" [62, 3]. З
ініціативи директора в Богданівській школі було створено педагогічний семінар,
взявши за ідею запровадження В.О.Сухомлинським у Павлиській середній школі
психологічних семінарів. Його науково-педагогічна цінність полягала в тому, що
крізь призму науки, теорії, практики аналізувався власний досвід, осмислювалася
практика, а творчі знахідки окремих педагогів ставали здобутками колективу. І.Г.
Ткаченко вважав, що директор на основі глибокого аналізу роботи школи за
попередній навчальний рік має визначити основну проблему дидактичновиховного характеру, над якою працює увесь колектив. Він свідомо має
створювати передовий досвід, допомагати кожному працівникові науково
окреслити свою роботу, узагальнити її, виробити власний педагогічний стиль. До
кола обов’язків директора належить турбота про творчу співдружність старшого і
молодшого

покоління

вчителів,

практично

вчити

їх вести

соціологічні

32

дослідження, використовуючи їх дані для піднесення рівня якості навчання й
виховання учнів.
В процесі відвідування та аналізу уроків, позакласних заходів директор має
уникати авторитарності, а спільно з учителем здійснювати пошук оптимального
варіанту уроку, щоб він увійшов до золотого фонду творчої лабораторії кожного
педагога [138, 3]. Донька І.Г.Ткаченка С.І.Шабарова згадує: "Всі роки, що батько
очолював школу, були позначені устремлінням уперед, невпинним пошуком і
утвердженням нового, які й зробили школу оплотом педагогічних новацій,
лабораторією передового педагогічного досвіду" [283, 5]. Непорушним правилом
для І.Г.Ткаченка було щоденне відвідування двох-трьох уроків. Кількість же
відвіданих ним уроків кожного навчального року далеко виходила за межі,
передбачені тоді для адміністрації шкіл.
В практиці роботи дирекції Богданівської школи

склалися вихідні

положення, якими користувалися при визначенні форм і методів контролю за
викладанням основ наук:
1. Вибір доцільних форм і методів контролю за викладанням шкільних
дисциплін зумовлюється змістом дидактично-виховної проблеми, яка визначена
річним планом роботи школи і над якою працює педагогічний колектив, з
урахуванням специфіки навчально-виховного процесу в даний період.
2. Визначаються об’єкти перевірки, які мають пряме і опосередковане
відношення до шкільного курсу основ наук, що контролюються і перевіряються.
Такими об'єктами можуть бути: урок і система уроків учителя, ефективність
застосування методів навчання відповідно до вимог нової методики викладання;
технічна оснащеність праці учителя в умовах кабінетної системи навчання; якість
знань учнів, їх динамічність, уміння учнів застосовувати знання в стандартних і
нестандартних умовах та в процесі навчально-виробничої практики у сфері
виробництва; ерудиція вчителя і його методична майстерність.
3. Активна участь у перевірці стану викладання основ наук методичного
активу школи, тобто використання досвіду педагогічного колективу для
об'єктивного аналізу стану викладання окремих предметів, якості знань, умінь і
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навичок учнів.
4. Поєднання ініціативи керівників школи, учителів і методичного активу
щодо вибору форм і методів перевірки стану викладання основ наук.
5.

Визначення

термінів

перевірки,

складання

графіка

оперативних

практичних заходів, пов"язаних з процесом перевірки стану викладання шкільних
курсів основ наук, повідомлення результатів перевірки [266, 16-17].
Діалектика внутрішкільного контролю полягає в тому, щоб забезпечити
гармонійність його складових частин, домагатися ритмічної роботи всіх ланок
навчально-виховного процесу. І.Г.Ткаченко вважав, серцевиною внутрішкільного
контролю є відвідування і аналіз уроків. В його практиці найбільш вживаними
були такі форми відвідування і аналізу уроків:
1. В одному й тому самому класі протягом часу, відведеного на вивчення
окремої теми, з метою вивчення методів роботи на уроці і встановлення їх
ефективності.
2. В одного вчителя в різних класах з метою вивчення відповідності
методичних прийомів учителя віковим особливостям учнів.
3. Протягом робочого дня в одному класі з такою метою: вивчити обсяг
наукової інформації, що дається учням, перевірити, чи дотримуються вчителі
єдиних вимог до учнів в процесі уроку; визначити інтенсивність праці учнів на
різних уроках тощо.
4. Протягом тижня в одному класі з метою вивчення систематичності у
роботі

кожного

учня,

вироблення

навичок

самостійної

роботи

над

першоджерелами наукової і політичної інформації в процесі уроку і під час
виконання домашніх завдань.
5. Відвідування уроків різних вчителів і в різних класах з тим, щоб вивчити й
уточнити окремі аспекти навчально-виховної роботи в школі /наприклад,
методику

вироблення

самостійних

суджень

на

уроці,

зміст

бесід

профорієнтаційного характеру на уроці, види самостійних робіт учнів на уроці з
метою диференціювати та індивідуалізувати навчання, форму і зміст наочності та
її роль у процесі активізації навчання, методику використання технічних засобів
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навчання на уроках тощо/.
6. Відвідування уроків в експериментальних та контрольних класах
відповідно до теми педагогічних досліджень з метою перевірки робочої гіпотези і
встановлення ефективності запропонованої методики викладання.
7. Вибіркове відвідування уроків окремих учителів для перевірки виконання
прийнятих педагогічною радою, виробничою нарадою і т.п. рішень.
8. Відвідування уроків учителів певного фаху з метою вивчення методів
навчання й проведення на основі одержаних матеріалів творчого семінару з
обміну досвідом роботи.
9. Відвідування відкритих уроків з метою поширення і запровадження
передового педагогічного досвіду [266, 17-18].
Аналізуючи урок, вказуючи учителю на недоліки, І.Г.Ткаченко ніколи не
дозволяв

собі

повчати

педагога,

вважати

свою

думку безапеляційною,

дотримуючись при цьому такого принципу: оцінювати урок на рівних началах,
тобто не "вбивати" думки учителя, а втягувати його в потрібне русло роботи.
Найкращий спосіб в такому разі - запросити вчителя до себе на урок, який
повинен бути зразком творчої лабораторії педагога, тобто вчити особистим
прикладом.
Робота з учителем - найважливіша ділянка роботи директора школи, адже
саме через вчителя втілюються ідеї і завдання з навчання і виховання дітей, саме
учитель - безпосередній їх виконавець. Тому головним для директора школи є не
очікування появи досвіду роботи, а створення його. І.Г.Ткаченко вивчав
потенційні можливості кожного педагога, щоб у відповідності з його ерудицією,
запитами, уподобаннями, нарешті характером і натурою вирощувати його
власний досвід.
На основі відвідування і аналізу уроків в Богданівській школі склалась певна
система дидактичних вимог, дотримання яких педагогами сприяє зростанню
ефективності навчально-виховного процесу:
1. Єдність чуттєвого і абстрактного пізнання на всіх етапах уроку. Головне на
уроці - не кількість вправ, а їх зміст та послідовність, рівномірне навантаження

35

всіх органів чуттів у процесі діяльності учнів.
2. Єдність продуктивних і репродуктивних видів діяльності. Поєднання
пошукової діяльності учнів із здобуванням нових знань.
3. Творче застосування навчально-виховних можливостей дидактичних
принципів навчання.
4. Диференціація навчання: опора на індивідуальні здібності кожного учня і
розвиток їх у процесі практичної діяльності на уроці. Проведення самостійних
робіт у такій послідовності: практичні, пізнавальні, творчі.
5. Два види домашніх завдань: а/ перший - відтворити зразки, рекомендовані
учителем на уроці; б/ другий - самостійно, у процесі дослідження, відшукати
найбільш раціональний спосіб розв’язання навчального завдання.
6. Єдність форми і змісту уроку.
7. Відповідність уроку вимогам наукової організації праці [266, 21].
Контроль за станом викладання на уроках органічно поєднувався з
контролем навчально-виховної роботи в групах продовженого дня, контролем за
станом виробничого навчання. Цим забезпечувалось

одержання цілісної

об’єктивної картини якості знань учнів, їх моральної вихованості.
І.Г.Ткаченко ще в середині 70-х років був переконаний, що школі потрібен
учитель-дослідник. У книзі "Богданівська середня школа" він ділиться досвідом
проведення вчителями експериментально-педагогічних досліджень в рамках
функціонування лабораторії відділу трудового навчання і профорієнтації
УНДІПу. Звідси логічний висновок: "...в умовах сучасної школи, яка має хорошу
навчально-матеріальну базу і кваліфіковані педагогічні кадри, є всі можливості
організувати на громадських засадах науково-практичну лабораторію для
проведення досліджень з дидактики і теорії виховання. Організатором і
керівником такої лабораторії повинен стати директор школи, який шляхом
самоосвіти сам успішно оволодіває методикою ведення досліджень і своє вміння
передає вчителям, вчить їх бути дослідниками" [119, 39].
Засобом забезпечення нормальних умов для дослідницької роботи вчителя
видатний педагог вважав створення при лабораторії науково-педагогічної
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бібліотеки, налагодження стабільних зв’язків з кафедрами педагогічних вузів,
відділами науково-дослідних інститутів. Провідником і організатором втілення
новітніх наукових досягнень у практику роботи педагогічного колективу може і
повинен стати передусім директор школи. А щоб бути таким не лише за формою по суті, він, на думку І.Г.Ткаченка, зобов’язаний мати вищу освіту як з
гуманітарних, так і з природничих дисциплін. Одну здобуває стаціонарно, другу заочно. Необхідним є і знання однієї-двох іноземних мов.
Він був переконаний, що в найближчі роки при університетах і педагогічних
інститутах будуть створені факультети для підготовки директорів шкіл з числа
талановитої молоді і в 1975 році розробляє програму факультативу для студентів
Кіровоградського педінституту ім. О.С.Пушкіна "Наукові основи управління
школою". Думається, що за винятком пунктів 1, 2 ця програма є актуальною і
сьогодні (див. Табл.1).
Наукові основи управління школою
Таблиця 1
З них
№
п/п

Тема і зміст навчального матеріалу

1

2
Рішення ХХІV з’їзду КПРС в галузі народної
освіти і завдання радянської школи, психолого1.
педагогічної
науки
по
комуністичному
вихованню підростаючого покоління.
Загальні основи побудови системи народної
освіти в СРСР. Характеристика окремих типів
навчально-виховних закладів, що входять до
2. системи
народної
освіти,
встановленої
Основами законодавства Союзу РСР і союзних
республік про народну освіту. Критичний аналіз
системи освіти в капіталістичних країнах.
Наукові основи управління школою:
- принцип комуністичної партійності;
- принцип демократичного централізму;
- принцип плановості;
3
- принцип компетентності, конкретнесті і
діловитості;
- принцип правильного добору, розстановки,
раціонального використання і виховання кадрів;

Кількість
годин
Лекції

Семінари Лаб. зан.

3

4

5

6

2

2

-

-

4

2

2

-

1
1
2
1
1

1
1
2
1
1

-

-

37

1

2
- принцип систематичності і перевірки
виконання;
- принцип правильних взаємин між керівниками
і підлеглими, колективом і особою.

Новий зміст освіти і удосконалення навчально4. виховного процесу.
Наукова організація праці в школі:
- загальне поняття, суть і зміст наукової
організації праці в школі;
- основні принципи НОПу в школі;
5. - забезпечення сприятливих умов для
педагогічної і навчальної праці;
- режим праці та відпочину в школі;
- планування та облік роботи в школі.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Зміст і завдання внутрішкільного керівництва та
контролю.
Методична робота в школі. Підвищення
кваліфікації вчителів. Атестація учителів.
Система вивчення і узагальнення роботи
вчителів, запровадження передового
педагогічного досвіду в практику роботи
школи.
Організація роботи груп продовженого дня.
Робота педагогічної ради в школі. Нарада при
директорові. Виробнича нарада.
Спільна робота школи, сім’ї і громадськості по
вихованню підростаючого покоління.
Основи трудового законодавства і права в
роботі директора школи. Матеріально-правове
становище учителя.
Матеріальне забезпечення школи. Обладнання
та оформлення шкільних приміщень.
Санітарно-гігієнічний режим.
Адміністративно-господарська діяльність в
школі.
Всього

3

4

5

6

1

1

-

-

1

1

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2
2
2
6

2
2
2
2

2

2

6

2

2

2

4

2

2

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

4

2

2

-

2

2

-

-

2

2

-

-

2

2

-

-

56

42

10

4

8 грудня 1975 року в редакції газети “Радянська освіта” відбувся “круглий
стіл”, присвячений обговоренню актуальних проблем навчання і виховання
учителя у вищих педагогічних навчальних закладах. У фондах обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти зберігається машинопис виступу
І.Г.Ткаченка, який був учасником цього зібрання. У ньому констатується, що
досвід педагогів Богданівської середньої школи, а також вчителів шкіл
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Знам’янського району, які є випускниками 12 педагогічних вузів, засвідчує, що
тодішні випускники педвузів мали достатню наукову ерудицію, володіли певним
обсягом знань з педагогіки і психології, мали загальне уявлення про новий зміст
основ наук і їх відображення в програмах і підручниках.
Водночас вони були недостатньо обізнані з провідними ідеями класиків
педагогічної науки, зокрема, з працями К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка,
В.О.Сухомлинського. І.Г.Ткаченко констатує поверхові знання випускниками
педвузів досягнень сучасної педагогічної науки, наукових досліджень і методики
сучасного уроку, їх недостатню обізнаність із змістом і методикою використання
дидактичного матеріалу.

Нарешті,

випускники

педагогічних вузів

слабо

підготовлені як вихователі учнівського колективу /і теоретично, і практично/.
І.Г.Ткаченко порушує проблему підготовки для масової школи учителядослідника,

учителя-вченого,

науковця,

учителя-вихователя

учнівського

колективу, який добре знає, зокрема, теорію виховання колективу. Він виступає за
модернізацію системи підготовки вчителя у педвузах відповідно до нових умов і
тих навчально-виховних завдань, які розв’язує школа. Для цього, з його точки
зору, необхідно:
1. Ширше залучати студентів до наукової роботи. Кожен студент повинен
мати тему для дослідження і двох наукових керівників - викладача вузу і вчителяметодиста зі школи. Необхідно морально і матеріально стимулювати цю роботу,
дозволити студентам захищати свій науковий реферат /зміст якого відображає
сплав науки і практики, науки і передового досвіду, наслідки експериментальнопедагогічних досліджень/ на державних екзаменах, звільнивши такого студента
від складання екзамену за білетами.
2. Кафедрам педагогіки і психології педагогічних вузів спільно з інститутами
удосконалення вчителів планувати та проводити один раз на рік науковопрактичні семінари на базі експериментальних або опорних шкіл, в програмі
роботи яких передбачити ознайомлення студентів з досягненнями педагогічної і
психологічної науки та із запровадженням цих досягнень у педагогічну практику,
практичне оволодіння студентами технічними засобами навчання, вивчення
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змісту дидактичних матеріалів та методики їх застосування в педагогічній
практиці. До кожного з таких семінарів необхідно готувати інформаційний
бюлетень про нові експериментально-педагогічні дослідження та науковометодичні рекомендації щодо застосування їх безпосередньо в педагогічну
практику.
3. В курсі педагогіки передбачити семінарські заняття із студентами з
вивчення творів класиків вітчизняної і світової педагогічної науки, зокрема, праць
К.Д.Ушинського, А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського.
4. Кожному студенту - підшефну школу і шефа-учителя. Протягом тижня
один раз на рік студент у підшефній школі і у свого вчителя-наставника вчиться
мистецтву організації виховної роботи в класі з первинним учнівським
колективом.
5. Учителі-методисти повинні залучатися до читання окремих тем з курсу
педагогіки і психології /на громадських засадах або з оплатою/ у педагогічних
вузах. І це має бути не епізодом, а системою, нормою і необхідністю в роботі
кафедри педагогіки і психології.
6. Громадський огляд власних бібліотек студентів /один раз на рік/ щодо
наявності у них вибраних творів класиків педагогіки, а також науковопедагогічної і методичної літератури.
7. Закласти в одному з педагогічних вузів /хоч би на одному факультеті такий
експеримент: набрати контингент абітурієнтів на перший курс на основі конкурсу
атестатів та індивідуальних характеристик зі школи, в яких конкретно
відображені здібності і потенційні можливості майбутнього педагога [298,4-6].
Однак, доводиться з жалем констатувати, що й на порозі третього
тисячоліття ця проблема залишається невирішеною, ніхто спеціально не здійснює
підготовку директорів шкіл за винятком обласних інститутів післядипломної
педагогічної освіти, які працюють з резервом керівних кадрів, проводять курси з
підвищення кваліфікації новопризначених керівників шкіл, тих, хто має
відповідний досвід роботи. В Кіровоградському ІППО протягом двох років
працює обласна школа молодого директора.
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І.Г.Ткаченко наголошував на необхідності постійної самоосвітньої діяльності
керівника школи. З його точки зору, досвід кращих директорів свідчить, що вони
щодня прочитують близько 200 сторінок політичної, науково-педагогічної і
методичної літератури, глибоко осмислюють її, творчо застосовують на практиці.
Він вважав, що це повинно стати нормою для кожного директора. Кожен з них
повинен мати власну бібліотеку, відкриту для вчителів і учнів [138, 3]. Старша
донька І.Г.Ткаченка С.І.Шабарова згадує: "Вдома у нас панував культ читання і
книги... Тато багато читав і не тільки художню чи спеціальну літературу, його
цікавило все: філософія, логіка, психологія, історія і навіть далекі від його
основної спеціальності книги з землеробства, рослинництва, ґрунтознавства.
Батько передплачував усі товсті часописи, що виходили друком у післявоєнні
роки - "Вітчизну", "Дніпро", "Новый мир", "Октябрь", усе перечитував" [283, 5].
Аналогічні свідчення знаходимо і у Я.Берегового - першого заступника голови
Міжнародної конфедерації творчих об’єднань учителів: "... він стільки читав, що
багатьом із нас і не снилось. Ви б бачили його бібліотеку, газетно-журнальну
передплату, архів, листування. Тільки у мене одного нагромадилось кілька
товстих папок з його листами, листівками, надісланими газетами і журналами з
його статтями" [8, 11].
На думку І.Г.Ткаченка, ще в середині 70-х років настав час розробки кількох
варіантів програми самоосвітньої діяльності директора школи з питань наукового
керівництва закладом освіти. Він вважав, що об’єктом уваги й вивчення
директора має бути кожна сім’я, рівень її матеріальної і духовної культури.
Директор мусить цікавитись громадським обличчям батьків вихованців, їх
запитами і планами щодо майбутнього місця дітей у суспільстві.
Він схильний був думати, що в сучасних умовах роботи школи її керівник
мав би спиратися на такий орган, як наукова рада, до складу якої входили б і
кращі вчителі, і - по можливості - науковці, і представники громадськості.
Основну її робочу функцію він вбачав у розробці науково обгрунтованих
рекомендацій щодо підвищення якості знань та рівня вихованості учнів стосовно
умов діяльності кожної конкретної школи. Така рада діяла в Богданівці.
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І.Г.Ткаченко був переконаний, що настав час виробити й спеціальне
положення про науково-педагогічну та громадську діяльність директора школи, а
головне - створити йому умови для плідної роботи: розвантажити від безлічі
дрібних господарських справ, зливи відписок та інформацій, різних засідань та
доручень, які не стосуються його безпосередніх службових і громадських
обов’язків. Діяльність директора сучасної школи, його навчання і виховання переконаний І.Г.Ткаченко - важлива державна справа, і вирішувати її слід подержавному. Звучить це більш ніж актуально і в умовах розвитку національної
системи освіти.
Протягом двох десятиліть І.Г.Ткаченко невтомно працював над вихованням
кадрів керівників шкіл, очолюючи обласну школу передового педагогічного
досвіду директорів опорних шкіл. З неї виросло більше десяти кандидатів
педагогічних наук. Плідне функціонування цієї школи значною мірою допомогло
зберегти

добрі

традиції

творчості

і

новаторства,

започатковані

В.О.Сухомлинським. Керуючи роботою справжньої кузні керівних кадрів,
І.Г.Ткаченко відзначався, як згадують його сучасники-директори, "особливою
інтелектуальною активністю, прагненням постійно збагачувати знання -власні і
слухачів, глибоко проникати в сутність проблем психолого-педагогічної науки, її
досягнень, уміло вивчати передовий новаторський досвід, майстерно володіти
прогностичними,

організаційно-регулятивними,

контрольно-коригуючими

та

іншими вміннями" [43, 47].
Як керівник школи, знаної в усьому колишньому Союзі, І.Г.Ткаченко вів
інтенсивне листування не лише з колишніми випускниками, але й з педагогами з
Прибалтики, Грузії, Узбекистану, Азербайджану, Молдови, Німеччини, Японії.
Він листувався з багатьма вченими, президентами АПН, а його кращим другом і
порадником був В.О.Сухомлинський.
Дуже точну характеристику значення педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка на
рубежі століть і тисячоліть дав член-кореспондент АПН України, доктор
педагогічних наук, професор, ректор Уманського державного педагогічного
університету ім. П.Г.Тичини В.Г.Кузь під час педагогічних читань "Іван
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Ткаченко: навчання, пізнання, творчість" на честь 80-річчя видатного педагога,
які проходили в Кіровограді: "Думаю, що взірцем учителя XXI століття, ідеалом
вчителя нової школи ми б могли назвати Івана Гуровича Ткаченка - високого
професіонала, від Бога - педагога, високоосвіченої людини, коректної, мудрої,
дуже терпеливої, людини комунікабельної, доброї, працьовитої по-селянськи - від
зорі до зорі, йому поряд з цим причетні варіативність, гнучкість, критичність
думки, крім того він був, безперечно, талановитим науковцем, блискучим
експериментатором, творчою особистістю".
В творчій спадщині І.Г.Ткаченка значна увага приділяється проблемам
педагогічної культури вчителя. Свої погляди на те, яким повинен бути вчитель і в
чому складність цієї професії він неодноразово висловлював у книгах і статтях, у
виступах

на

обласних,

всеукраїнських,

всесоюзних

науково-практичних

конференціях, педагогічних читаннях протягом 60-80-х років. Так, зокрема, цій
проблематиці присвячені його статті "Яким бути сучасному учителю?" /1971/,
"Сільська школа: пошук і творчість" /1971/, "Учитель і сучасна школа" /1973/,
"Нові горизонти, проблеми і пошуки сільської школи" /1974/, "Учитель і сучасна
школа" /1973/, "Повнота духовного життя”. /Сільський вчитель, яким він має
бути?/ /1975/, "Кожному уроку - високу якість" /1976/, "Сільський учитель організатор продуктивної праці учнів" /1986/ тощо. Книги І.Г.Ткаченка
"Богданівська середня школа", "Трудове виховання старшокласників" та інші є
своєрідною скарбницею ідей про педагогічну майстерність вчителя. У них
видатний український педагог розкриває суть педагогічної майстерності, показує,
у чому полягає соціальна значущість цієї професії, не зважаючи на її труднощі і
проблеми. Він, зокрема, писав: "... праця вчителя тим цінна і прекрасна, що вона
формує саму людину. ... Вчитель, образно кажучи, здійснює зв’язок часів, він ланка в низці поколінь. Він неначе передає естафету з сучасного в майбутнє, і це
робить його працю такою захоплюючою, справді творчою" [253, 2].
Педагогічну культуру вчителя І.Г.Ткаченко розглядає як органічну складову
частину загальної культури особистості. Педагогічна культура вчителя, стверджує
він, неможлива без оволодіння загальнолюдськими культурними цінностями -
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науковими, моральними, естетичними. На думку І.Г.Ткаченка, складовими
педагогічної культури виступають глибоке знання вчителем свого предмета,
багатоманітність методів вивчення дитини, педагогічна етика, педагогічна
творчість, науково-дослідна діяльність, єдність науки, майстерності і мистецтва.
Через книги і статті І.Г.Ткаченка постійно проводиться думка про те, що
сучасній школі "потрібен передусім учитель-дослідник, учитель-науковець" [251,
3]. Вирощування такого вчителя в Богданівській школі починали з глибокого
ознайомлення з проблемами і здобутками психології та педагогічної науки, з
втілення їх у практику діяльності школи. Наступним етапом цієї роботи стали
власні педагогічні дослідження. Зокрема, були розроблені методичні рекомендації
щодо тематичного планування трудового й виробничого навчання, підготовки та
проведення виробничих екскурсій. З 1972 року при Богданівській школі почала
функціонувати науково-дослідна лабораторія Інституту педагогіки УРСР, яка
працювала над проблемою "Система трудового виховання в сільській школі", до
роботи в якій у 1975 році було залучено шістнадцять богданівських учителів
[199].
І.Г.Ткаченко вважав за необхідне при кожній районній опорній школі на
громадських засадах відкрити науково-практичні лабораторії, залучивши до них
талановитих молодих учителів та досвідчених майстрів педагогічної справи.
Більше того, в 1975 році він висловлює думку про можливість організації
подібних лабораторій з тих чи інших питань дидактики або теорії виховання в
будь-якій школі, яка має добру навчально-матеріальну базу й кваліфіковані
педагогічні кадри [138]. Директор школи, на його переконання, повинен
відігравати роль організатора і керівника такої лабораторії.
І.Г.Ткаченко надавав великого значення створенню відповідних умов для
дослідницької роботи вчителя, зокрема, акцентував увагу на формуванні науковопедагогічної бібліотеки, в якій були б зібрані всі найновіші видання, що
стосуються життя сучасної школи, а також періодичні видання. В іншій статті він
говорить про доцільність створення при всіх районних опорних школах наукових
бібліотек, де вчитель міг би прочитати нові книги і монографії з теорії педагогіки,
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психології, методики викладання та виховання. І.Г.Ткаченко наголошував на
проблемі творчих зв’язків школи з науковцями не лише столиці, але й з
викладачами ряду вузів України. У такому спілкуванні він вбачав один з
ефективних засобів збагачення наукової ерудиції вчителя, підвищення його
фахової майстерності.
Проблему творчої співдружності учених-теоретиків і вчителів-практиків
богданівський директор порушив і у своєму виступі на четвертому з’їзді учителів
Української РСР наприкінці березня 1977 року: "Найголовнішими у цій справі, на
наш погляд, є ініціатива самого вченого, автора нової педагогічної ідеї, його
організуюча роль, завдяки якій наукова ідея оволодіває учителями масової школи
і стає реальною матеріальною силою навчально-виховного процесу" [120, 65]. Як
позитивні приклади такої співпраці І.Г.Ткаченко наводить запровадження в
практику ідеї розвивального навчання академіка Л.В.Занкова, що дало можливість
в результаті довготривалого наукового експерименту створити нову систему
початкової освіти, а також обгрунтування професором П.М.Ерднієвим ідеї
укрупнення дидактичної одиниці в навчанні, зокрема, в курсі математики,
створення експериментальних підручників. Саме до такої творчої співдружності
педагог і закликав учених АПН СРСР, українських науково-дослідних інститутів
педагогіки і психології, а також кафедри педагогіки і психології педагогічних
вузів.
Учитель-науковець, учитель-дослідник, з точки зору І.Г.Ткаченка, повинен:
- бути на рівні знань епохи;
- мати чітке і конкретне уявлення про зміст програми виховання та про ті
шляхи і методи, якими ця програма практично здійснюється;
- мати серце, сповнене справжньою любов’ю до дітей, яке може вмістити в
собі весь океан неповторної дитячої душі, духовний світ дитини з його
протиріччями і прагненнями до пізнання, до визначення свого "я" в оточуючому
житті [251, 3].
Школу І.Г.Ткаченко називав храмом науки, але наголошував, що це можливо
лише тоді, коли в ній вируватимуть дитячі почуття, а дитяча думка злітатиме в
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пошуках наукових істин. Навчально-виховний процес не може зводитись лише до
уроків, проведених навіть з використанням досконалих методів навчання. І все ж
урок богданівські педагоги вважали моральним началом духовного життя кожної
дитини. Саме ця думка визначала стиль роботи багатьох вчителів: Г.Ф.Пугача,
Л.О.Мініної, Н.С.Ратушної, Ю.Ф.Кузьменко, Н.П.Дорошенко, П.Ю.Кучерявого та
інших.
Вивчення і узагальнення досвіду роботи педагогів школи дозволило
сформулювати п’ять вимог до уроку, викладених у статті "Сільська школа: пошук
і творчість", машинопис якої зберігається у Фонді І.Г.Ткаченка в Державному
архіві Кіровоградської області:
1. Єдність чуттєвого і логічного пізнання в процесі уроку як сутність
науково-психологічних основ уроку, його структури, форм і змісту практичних
завдань /не кількість різних видів вправ є головною на уроці, а послідовність в їх
розміщенні, яка забезпечує рівномірне навантаження на всі органи чуттів/.
2. Створення проблемних ситуацій на всіх етапах уроку і особливо на тому,
де вивчається і усвідомлюється новий матеріал. Взаємозв’язок дослідницької
діяльності учнів, коли знання добуваються і свідомо застосовуються на основі
використання певних спеціально підібраних джерел з інформацією знань, які дає
учитель в готовому вигляді.
3. Наочність, яка використовується на уроці, повинна відповідати двом
вимогам: своєю формою вона ілюструє, пояснює те чи інше поняття, закон,
правило, визначення і т.п., а своїм змістом викликає в учнів необхідність
логічного мислення з тим, щоб проникнути в суть поняття.
4. Диференціація навчання в процесі уроку, яка спирається на індивідуальні
потенції особистості до навчання і пізнання і розкраває їх. Звідси три види
самостійних робіт в такій послідовності: практичні, пізнавальні і творчі.
5. Домашнє завдання своєрідно повторює весь процес уроку - окремі вправи
виконуються за запропонованим учителем зразком, а окремі допускають кілька
варіантів для їх розв’язання з тим, щоб учні шукали і знаходили раціональний
спосіб розв’язку в процесі дослідницької діяльності. Складовою частиною
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окремих завдань повинні бути завдання на моделювання, конструювання і
проведення лабораторних дослідів [288,8-9].
Як наслідок своєї багаторічної роботи І.Г.Ткаченко доходить висновку, що
одним з найголовніших шляхів удосконалення педагогічної культури вчителя є
повсякденна робота над розширенням свого загального і педагогічного
світогляду, вивчення педагогічного досвіду, глибокий аналіз власної діяльності
тощо. Щоб досягти висот педагогічної майстерності, йому потрібно багато
працювати над собою, над своїм удосконаленням в процесі самоосвітньої
діяльності. Він з тривогою констатував, що наукові праці з актуальних проблем
дидактики й теорії виховання, науково-методичні рекомендації далеко не завжди
стають надбанням сільського вчителя через обмеженість тиражів, відсутність
упорядкованого педагогічного бюлетеня, в якому б друкувалися короткі анотації
про зміст наукових досліджень, нових книг, монографій, брошур.
І.Г.Ткаченко ще в середині 70-х років рекомендував кафедрам педагогіки і
психології педагогічних інститутів спільно з інститутами вдосконалення учителів
організовувати вивчення нових педагогічних досліджень, запровадження їх
положень у практику через мережу районних опорних шкіл. Він ставив питання
на всеукраїнському рівні про організацію обласних шкіл-семінарів в складі
директорів районних опорних шкіл з метою вивчення передового досвіду,
найновіших теоретичних положень.
З метою надання сільському вчителю допомоги в організації самоосвітньої
діяльності він висловлював думку про доцільність об’єднання зусиль товариства
"Знання" і товариства любителів книги з метою видання щорічної бібліотечки
сільського вчителя у вигляді невеликих за обсягом брошур з актуальних питань
філософії, педагогіки, психології, економіки, соціології, сільськогосподарських
наук.
Науково-педагогічна і виховна діяльність сільського вчителя будуть
ефективнішими, а його педагогічна культура вищою і тоді, коли педагог буде
розвантажений

від

великої

безпосередніми функціями.

кількості

доручень,

не

пов’язаних

з

його
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Через багато праць І.Г.Ткаченка настійно проводиться думка про те, що
неодмінною складовою педагогічної майстерності сільського вчителя є глибоке
знання сучасного сільськогосподарського виробництва. В першу чергу це
стосується вчителів природничих дисциплін. Він вважав доцільним запровадити
на факультетах природничих наук педагогічних інститутів хоча б у вигляді
факультативних занять короткого спецкурсу з основ сільськогосподарського
виробництва. Вчителі фізики, хімії, біології повинні мати хоча б мінімум
інженерно-агрономічних знань для керівництва учнівськими виробничими
бригадами.
Чимало зусиль адміністрацією Богданівської СШ № 1 докладалося і в
напрямі піднесення технічної озброєності праці вчителя. Організовувалися і
проводилися семінари-практикуми з оволодіння кожним учителем технічними
засобами навчання. Водночас здійснювався пошук найоптимальнішого варіанту їх
практичного застосування в методиці і структурі уроку з тим, щоб точно
окреслити їх науково-виховну функцію. Педагогічна культура вчителя, на думку
І.Г.Ткаченка, полягає і в грамотному використанні технічних засобів навчання:
"Не принципи універсалізації технічних засобів навчання, а принципи гармонії
методів визначатимуть наші творчі пошуки. Наукові ідеї і моральні поняття, які
формуються і закладаються в процесі уроку, знаходять свій дальший розвиток на
широкому фоні позакласної роботи, навчально-виробничої практики і суспільнокорисної праці, як сфера практичної діяльності наших вихованців" [161].
Педагогічна культура сповна має проявлятися і в процесі впливу учителя на
сім’ї своїх вихованців. Ефективність такого впливу, на думку І.Г.Ткаченка,
залежить від майстерності педагога, психологічного клімату сім’ї та громадського
обличчя батьків. Підхід до кожної сім’ї має бути індивідуальним, але, як засвідчує
досвід Богданівської школи, ефективність індивідуальної роботи в сім’ях учнів
значною мірою залежить від колективних форм роботи з батьками. Однією з
таких форм в практиці богданівських вчителів стали наукові конференції для
батьків, які сприяли глибокому аналізу, осмисленню ними власного досвіду
сімейного виховання [199].

48

Трактуючи поняття "педагогічна культура", І.Г.Ткаченко не ототожнює її ні з
педагогічною майстерністю, ні з етикою. Він вважає, що педагогічна культура - це
інтегральна якість особистості педагога, яка тісно пов’язана із загальною
культурою вчителя та його високорозвинутим педагогічним мисленням. А це
залежить значною мірою від того природного клімату творчості, який існує в
педагогічному колективі, оскільки тільки сприятлива атмосфера співдружності і
творчості допомагає кожному учителю найповніше втілити у педагогічну
практику свою науково-педагогічну ерудицію, інтелектуальну освіченість,
духовне багатство і культуру.
І.Г.Ткаченко був не лише чудовим директором школи, але й блискучим
учителем математики, учителем-майстром, що давало йому можливість тонко і
надзвичайно

майстерно

працювати

з

кожним

педагогом,

забезпечуючи

підвищення його культури. С.Шиповський на сторінках журналу "Народное
образование" зазначав: "Він може зупинити вчителя, який кудись поспішає і
чимось знервований і сказати: "Подивіться, як розпустились квіти в нашому саду.
Так, до речі, у вас на минулому уроці була чудова обстановка, серйозність, діти
добре працювали..”. Чи просто, безпосередньо, по-домашньому зауважить: "Ось,
знаєте, я сам б’юсь над такою проблемою, давайте разом подумаємо..." Чи запитає
у молодого педагога: "А ви не читали такої книжки, я тільки чув про неї... Ну-ну,
розкажіть!” Або: "Мені якось в голову прийшла цікава, здається, думка для статті,
хочеться обговорити її, вивірити як слід... Не будете заперечувати, якщо вечером
я загляну, почитаємо?” Така бесіда може затягнутися надовго, перейти в
дискусію, підуть спогади про початок шляху, жарти. І Іван Гурович уважно, з
повагою буде слухати співбесідника...
Отже, що головне в характері директора, в чому воно полягає? Перш за все це
велика душевна доброзичливість. І велика вимогливість, разом з тим. Підкреслимо:
це саме взаємно доповнюючі один одного компоненти, а не взаємовиключаючі.
Інакше кажучи, доброзичливість, заснована на вимогливості і до себе, і до своїх
колег, а вимогливість неможлива без доброзичливості" [285, 93].
Отже, педагогічна культура - це зв’язок професійно-педагогічних якостей
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вчителя з його духовною культурою та розвиток кожної з них до рівня вищого
порядку. Саме такою людиною високої педагогічної культури і був український
педагог І.Г.Ткаченко.

1.3. І.Г. Ткаченко, як керівник обласної школи передового педагогічного досвіду
директорів опорних шкіл
З доповіддю "Яким бути директору сучасної школи?" у 1965 році на обласній
науково-практичній конференції виступив В.О.Сухомлинський. Він підкреслив,
що директор школи повинен досконало володіти основами наук, майстерністю і
мистецтвом навчання і виховання, бути знаючим, досвідченим педагогом і
психологом.
Але досвідченим директор стає, як відомо, не відразу. І не випадково
В.О.Сухомлинського хвилювало питання: "Як можна скоротити період набуття
досвіду новопризначеним директором школи?" [113, 395]. Він запропонував і
апробував ефективну форму роботи з керівниками - школу педагогічної культури.
"На наш погляд, - зазначав він, - це дуже цінна форма поширення досвіду
керівництва школою" [113, 396].
Кіровоградщина завжди мала представників директорського корпусу, чий
досвід роботи був широко відомий не лише в області, а й далеко за її межами.
Зразком для наслідування для молодих і досвідчених керівників був і залишається
В.О.Сухомлинський. Його мудрі поради, узагальнені в книгах "Павлиська середня
школа", "Розмова з молодим директором школи", "Система роботи директора
школи", "Директор і вчитель", досвід управління педагогічним колективом
Павлиської середньої школи, результативність роботи очолюваної ним впродовж
багатьох років "Школи педагогічної культури" для керівників закладів освіти
Онуфріївського району і області - яскравий зразок і переконливий приклад дійової
естафети поколінь, передачі досвіду і творчої трансформації його ідей в практиці
управління сучасною школою.
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Прикладом для багатьох керівників шкіл області був І.Г.Ткаченко, соратник
В.О.Сухомлинського, пристрасний пропагандист і творчий послідовник його
педагогічних ідей. Як уже зазначалося, І.Г.Ткаченко залишив на освітянській ниві
України глибокий і неповторний слід: наукові праці, багатий досвід практичної
управлінської діяльності, вдячних, здібних учнів, світлу пам’ять про свої добрі
справи і благородні вчинки. Важко переоцінити його особистий внесок у розвиток
освіти, утвердження престижу сільської школи, створення науково обгрунтованої
системи трудового навчання і виховання. Він створив власну оригінальну модель
управління сільською школою, суть якої можна охарактеризувати девізом, яким
керувались в роботі І.Г.Ткаченко і очолюваний ним колектив: "Сплав науки і
передової практики - в шкільне життя!"
Богданівський директор завжди глибоко розумів органічний взаємозв’язок
педагогічної науки і новаторської практики. У статті "Яким бути сучасному
учителю" /1971 р./ він пише: "В безперервному процесі становлення, оновлення і
збагачення досвіду з навчання і виховання ми бачимо ключ до того, що прийнято
називати педагогічною майстерністю і мистецтвом"[296]. А в жовтні 1972 року у
доповіді на обласній науково-практичній конференції з питань вивчення та
творчого впровадження педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського І.Г.Ткаченко
підкреслює: "Досвід переконує, що поки педагогічна теорія живе в досвіді,
переломлюючись в творчій індивідуальній праці тисяч і тисяч учителів,
вихователів, педагогічних колективів, то і сама теорія, наливаючись цілющими
соками творчої практики, живе і розвивається" /Машинопис/.
Проблема

створення

ефективної

системи

впровадження

досягнень

педагогічної науки і передового досвіду хвилювала багатьох керівників шкіл.
Саме тому в листопаді 1971 року з метою підвищення наукового потенціалу
директорів в питаннях поліпшення управління сучасною школою та підвищення її
виховних функцій з ініціативи обласного відділу народної освіти та навчальнометодичного кабінету школознавства

обласного

інституту

удосконалення

вчителів була створена обласна школа передового педагогічного досвіду
директорів районних /міських/ опорних шкіл, керівником якої було затверджено
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І.Г.Ткаченка, який в той час завершував роботу над дисертацією, узагальнював
матеріали багаторічних досліджень.
Спільно з ним навчально-методичний кабінет школознавства розробив
перспективний план роботи цієї школи, ретельно моделював кожне окреме
заняття, визначав проблематику творчих завдань, готував методичні рекомендації,
узагальнював і пропагував створений на основі нових педагогічних ідей досвід
управлінської діяльності кращих керівників шкіл області, України, Союзу.
Слухачами школи стали відомі в області творчі директори. Серед них:
Г.М.Перебийніс /Маловисківська СШ № 3/, А.Б.Рєзнік /Гайворонська СШ № 5/,
С.Г.Максютін /Созонівська восьмирічна школа/, П.Ф.Козуль /Новгородківська
СШ № 2/, І.А.Шевченко /СШ № 13 м.Олександрії/, О.П.Руденко /СШ № 2
м.Олександрії/, В.Г.Кривошея, Б.А.Торяник, В.М.Нестеренко /школи №№ 13, 16,
34 м.Кіровограда/, М.І.Кодак /Павлиська СШ/, В.Я.Нога /Добровеличківська
школа-інтернат/ та інші - всього 35 осіб, яких об'єднувало прагнення піднести
якість навчально-виховного процесу на основі творчого впровадження досягнень
науки і передового досвіду.
Перші два п’ятиденні заняття були проведені на базі Богданівської СШ № 1 авторської школи І.Г.Ткаченка, яку Міністр освіти СРСР М.О.Прокоф’єв назвав
творчою педагогічною лабораторією і яка славилась добрими починаннями,
традиціями, багатим досвідом. Протягом десяти днів напруженої роботи слухачі
школи ППД знайомились з особливостями творчої управлінської лабораторії
І.Г.Ткаченка, глибоко вникали в деталі і тонкощі педагогічного процесу, вивчали
досвід роботи педагогічного колективу, оцінювали його ефективність.
В ході занять слухачами було відвідано 50 уроків, різноманітні виховні
заходи, заслухано вісім лекцій І.Г.Ткаченка: "Наукові основи управління
школою", "Якому бути педагогічному колективу середньої школи?", "Шкільні
традиції", "Методи навчання і проблеми сучасного уроку", "Сучасний урок в
умовах кабінетної системи навчання", "Проблемність у викладанні", "Система
позакласної роботи в школі", "Спільні дії школи, сім’ї і громадськості у вихованні
дітей".

52

Все це дало можливість глибоко проникнути у творчу управлінську
лабораторію І.Г.Ткаченка, вичленити і взяти на озброєння найголовніші ідеї
досвіду його роботи. Для творчого впровадження експертною групою були
рекомендовані такі аспекти досвіду:
1. Прогнозування розвитку школи на тривалу перспективу на основі
глибокого педагогічного аналізу.
2. Науково обгрунтована система шкільного планування /від перспективного
і річного плану роботи школи, продуманої системи заходів з реалізації
найважливіших завдань до чіткого тижневого планування і розробки детальних
планів проведення кожного окремого заходу: семінару, конференції, засідання
педагогічної ради, екскурсії, шкільної олімпіади, виставки, свята та ін./.
3. Постійна турбота про становлення молодих і малодосвідчених педагогів,
компетентне проектування і розвиток їх педагогічної майстерності на основі
діагностування, врахування їх наукових потенцій, реальних можливостей,
здійснення індивідуально-діяльнісного підходу.
4. Створення оптимальної системи постійного оновлення і збагачення знань
учителів з педагогіки і психології, підвищення їх загальнокультурного рівня
/науково-теоретичні і психолого-педагогічні семінари, методичні об’єднання,
творчі групи, диспути, конференції, самоосвіта та ін./.
5. Формування у вчителів готовності і вміння крізь призму науки, теорії
аналізувати власний досвід, осмислювати власну практику, а передовий
педагогічний досвід робити надбанням усього педколективу.
6. Широке залучення вчителів до науково-педагогічних досліджень і
компетентна допомога кожному в створенні індивідуальної творчої лабораторії.
Результатом

тривалої

плідної

співпраці

І.Г.Ткаченка

з

вчителями

Н.С.Ратушною /початкові класи/, Л.О.Мініною /російська мова і література/,
Г.Ф.Пугачем /історія/, Б.І.Сиром’ятниковим /трудове навчання/ та іншими
педагогами став самобутній досід їх роботи, представлений в монографії
"Богданівська середня школа", в книгах "Уроки русского языка во втором классе
школ с украинским языком обучения" /1978/, "Уроки русского языка в III классе
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школ с украинским языком обучения" /1980/, написані у співавторстві з
Н.І.Качаловою та Н.Є.Селіверстовою. Цей досвід був узагальнений обласним
інститутом удосконалення вчителів, і став широко відомим в області [74].
За роки проведення експерименту в початкових класах лише у вчительки
Н.С.Ратушної І.Г.Ткаченко відвідав і проаналізував біля 300 уроків. В процесі
творчої співпраці були вироблені оптимальна структура уроків з математики,
мови,

читання,

природознавства,

обгрунтоване

їх

науково-методичне

забезпечення. Спільно вирішувались питання:
- вивчення особливостей і методичного апарату нових програм і підручників;
- обладнання класної кімнати, робочих місць вчителя і учнів;
- розробки календарних і поурочних планів;
- вивчення реальних навчальних можливостей учнів;
- створення оригінальних наочних посібників і дидактичних матеріалів;
- визначення змісту і форм позакласної виховної роботи та інше.
7. Конструктивність і висока результативність внутрішкільного контролю.
"Право на громадянство в школі, - вважав І.Г.Ткаченко, - мають тільки такі
поради керівника, які є результатом його тривалої наукової, практичної і
дослідницької роботи, глибоких роздумів над передовим досвідом, урахування
наукової ерудиції вчителя, його фахової та методичної майстерності. Тільки за
таких умов порада керівника школи буде конкретною, компетентною і діловою"
[119, 22].
8. Висока ефективність виховної системи школи, створення сприятливих
умов для розвитку ініціативи й творчої самодіяльності школярів.
9. Комплексне вирішення завдань розумового, морального, естетичного і
трудового виховання учнів в системі формування творчої особистості.
10. Наукова організація педагогічної праці.
Рекомендації експертної групи, лекції І.Г.Ткаченка, його роздуми про
керівництво школою, науку, майстерність і мистецтво управління навчальновиховним процесом, формування колективу однодумців і розвиток творчого
потенціалу кожного вчителя стали основою для тривалого пошуку, системних
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досліджень всіх слухачів обласної школи передового педагогічного досвіду.
Спочатку планувалось проведення занять лише на базі Богданівської школи,
але практика показала доцільність створення своєрідних філіалів обласної школи
передового досвіду і перенесення занять в інші опорні школи, директори яких є
активними слухачами "школи Івана Гуровича".
Наступне третє заняття було проведено на базі Павлиської школи з метою
глибшого ознайомлення з педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського,
досвідом педагогічного колективу з творчої реалізації його педагогічних ідей.
Впродовж усіх наступних занять цій важливій проблемі приділяли постійну увагу.
На кожному занятті забезпечувалась органічна єдність педагогічної теорії і
практики, презентація та наукове обгрунтування створеного педагогічним
колективом опорної школи досвіду. Змістовні заняття були проведені, зокрема, на
базі шкіл №№ 16, 34 м.Кіровограда, Гайворонської СШ № 5, Маловисківської
№ 3,

Созонівської,

Новгородківської

№ 2,

школи

№2

м.Олександрії,

Головківської СШ Олександрівського району та інших. Заняття були присвячені
опрацюванню таких актуальних питань:
- керівництво інтернаціональним вихованням учнівської молоді;
- керівництво системою профорієнтаційної роботи в школі;
- запровадження кабінетної системи навчання;
- впровадження досягнень педагогічної науки і передового педагогічного
досвіду в практику роботи опорної школи;
- удосконалення форм і методів роботи опорних шкіл з підвищення ідейнотеоретичного рівня і фахової майстерності педагогічних кадрів;
- організація роботи педагогічного колективу над проблемою активізації
пізнавальної

діяльності

учнів,

виховання

інтересу до

знань,

подолання

неуспішності і другорічництва;
- удосконалення керівництва ідейно-політичним та військово-патріотичним
вихованням учнівської молоді.
Так, наприклад, в Гайворонській СШ № 5 протягом п’яти днів слухачі школи
працювали над проблемою "Впровадження досягнень педагогічної науки і
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передового педагогічного досвіду в практику роботи опорної школи". Виступи
науковців, теоретичні конференції, семінари, обмін досвідом гармонійно
поєднувались з практичними заняттями, відвідуванням широкої палітри уроків і
позакласних виховних заходів. Перелік одних лише форм їх проведення свідчить
про наявність оригінального досвіду роботи з питань розвитку пізнавальної
активності учнів, виховання інтересу до знань:
- політінформації;
- академбої з математики і фізики;
- клуб цікавих задач;
- бібліотечні уроки і заліки;
- захист читацького формуляра і читацького інтересу;
- звіт бібліотечного гуртка;
- засідання клубу "Чомучки";
- усний журнал "Хочу все знати";
- заняття школи самоосвіти;
- тематичний вечір "Природа і ми";
- міжпредметна конференція старшокласників;
- засідання клубу інтернаціональної дружби тощо.
Побувавши в Гайворонській середній школі №5, глибоко вивчивши систему
її роботи, детально ознайомившись з різними формами позакласної роботи, багато
слухачів

школи

домоглися

запровадження

досвіду

в

практику

роботи

педагогічних колективів шкіл області.
Став надбанням інших педколективів і цінний досвід Маловисківської
середньої школи № 3 з підвищення теоретичного рівня і фахової майстерності
педагогічних кадрів, організації індивідуальної роботи з учителем щодо
поліпшення якості його праці, підготовки до атестації вчителів.
Цікавим і змістовним було сьоме заняття школи, проведене на базі середньої
школи № 2 м.Олександрії. На занятті було заслухано ряд доповідей та лекцій з
актуальних питань дидактики: "Інтенсифікація навчання і формування активного
творчого мислення учнів, здатності до самостійної пізнавальної діяльності",
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"Психолого-педагогічний аналіз причин неуспішності і другорічництва та шляхи
їх подолання", "Факультативні заняття і їх роль в активізації пізнавальної
діяльності учнів, вихованні інтересу до знань та здійсненні профорієнтаційної
роботи", "В.О.Сухомлинський про виховання інтересу до знань та керівництво
розумовою працею школярів", "З досвіду організації роботи педагогічного
колективу над проблемою формування інтересу учнів до знань" та інші.
Восьме заняття школи передового педагогічного досвіду під керівництвом
І.Г.Ткаченка проводилось на базі Новомиргородської середньої школи № 2 і
присвячувалось питанням удосконалення керівництва ідейно-політичним та
військово-патріотичним . вихованням учнів. Слухачами школи було відвідано
цілий ряд уроків та позакласних заходів, зокрема, заняття клубу інтернаціональної
дружби "Ми судимо фашизм", усний журнал, засідання клубу цікавих зустрічей,
заняття

літературного

гуртка,

фінал

військово-патріотичної

гри

"Орля",

військово-спортивні змагання "Нумо, хлопці!", конкурс пісні і строю тощо.
На базі Богданівської СШ № 1 наприкінці 1976 року було проведене заняття
"Удосконалення системи керівництва трудовим навчанням і вихованням та
профорієнтацією учнів". Вибір теми і місця заняття став закономірним, адже на
базі школи успішно діяла на громадських засадах науково-практична лабораторія
Науково-дослідного інституту педагогіки УРСР, а 12 учителів здійснювали
експериментально-педагогічні дослідження окремих питань системи трудового
навчання і професійної орієнтації сільських школярів.
З ініціативи І.Г.Ткаченка стало традицією проведення під час кожного
заняття обласної школи передового педагогічного досвіду керівників опорних
шкіл конференцій з обміну досвідом роботи, що також сприяло взаємозбагаченню
її слухачів. Так, зокрема, на конференції, присвяченій проблемі дальшого
удосконалення форм і методів роботи опорних шкіл з підвищення теоретичного
рівня і фахової майстерності педагогічних кадрів, зверталась увага на такі
питання:
- "Роль опорної школи в підвищенні майстерності вчителя і вихователя;
- "Перспективне і річне планування роботи з підвищення кваліфікації
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педагогічних працівників";
- "Колективні форми підвищення кваліфікації вчителів";
- "З досвіду проведення внутрішкільних педагогічних читань, науковопрактичних конференцій";
- "Організація лекцій, консультацій, виставок в опорній школі";
- "Місце постійно діючих, проблемних семінарів та семінарів-практикумів в
системі роботи опорної школи";
- "Виховання молодих вчителів на досвіді майстрів педагогічної праці";
- "З досвіду організації самоосвітньої роботи вчителів" тощо.
Широко і різнопланово на заняттях школи передового педагогічного досвіду
був представлений і досвід роботи інших педагогічних колективів, їх керівників.
І.Г.Ткаченко

на

кожному

занятті

умів

привернути

увагу

слухачів

до

найсуттєвішого в роботі кожної школи і кожного директора, зробити теоретичні
узагальнення, запропонувати нову цікаву ідею, дати мудру і добру пораду,
наштовхнути на моделювання перспективного досвіду. І не випадково директори
шкіл неодноразово підкреслювали: "Всі ми вийшли із школи Івана Гуровича".
Головне в її роботі - живе, безпосереднє спостереження явищ навчальновиховної роботи, роздуми про ці явища, про взаємозв’язок і залежність між ними,
обмін думками, творчі дискусії, оволодіння практичними уміннями "освітлювати
повсякденні явища навчально-виховного процесу світлом педагогічної теорії"
[113, 415], моделювати перспективний досвід.
І.Г.Ткаченком ініціювалася активна участь в роботі обласної школи
передового педагогічного досвіду науковців Кіровоградського педагогічного
інституту, зокрема, проректора з навчальної роботи доцента В.Л.Омеляненка,
доцента кафедри педагогіки А.Я.Розенберга та інших, працівників обласного
відділу освіти, методистів обласного інституту удосконалення вчителів.
Значну користь давали також екскурсії на підприємства та в колективні
сільськогосподарські підприємства. Слухачі школи побували на Заваллівському
графітовому комбінаті, Олександрійському електромеханічному заводі та фабриці
діаграмних паперів, на заводі сухого молока в Малій Висці, на консервному заводі
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в Новомиргороді, на Кіровській птахофермі тощо. Члени школи передового
педагогічного досвіду відвідали музеї В.О.Сухомлинського та А.С.Макаренка,
Гайворонський та Олександрійський міжшкільні навчально-виробничі комбінати
трудового навчання і профорієнтації тощо.
Стимулюючи самоосвітню роботу слухачів, спонукаючи їх до творчих
пошуків, експериментальної роботи, школа передового досвіду стала для кожного
з них справжньою академією майстерності, мудрості, творчості, гуманізму. Про
ефективність занять обласної школи свідчать такі результати:
- досвід роботи педагогічних колективів Созонівської, Новгородківської № 2,
Гайворонської № 5, Комишуватської СШ був схвалений радою облвно і
обласного інституту удосконалення вчителів, Міністерством освіти і відповідні
матеріали експонувались на ВДНГ УРСР та СРСР;
- радою облвно схвалено досвід педагогічного колективу Олександрійської
СШ № 2 з питань розвитку пізнавальної активності учнів, піднесення якості
знань, подолання неуспішності і другорічництва;
- шість слухачів школи захистили дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук;
- двадцять мали наукові праці, книги, публікації в наукових збірниках,
періодичній пресі, є авторами методичних рекомендацій;
- слухачі обласної школи ППД брали активну участь в республіканських і
Всесоюзних науково-практичних конференціях і педагогічних читаннях;
- всі слухачі очолювали районні /міські/ школи передового педагогічного
досвіду директорів шкіл, школи молодого директора і зробили вагомий внесок в
становлення молодих колег, підвищення рівня їх управлінської майстерності,
творчого потенціалу.
Впродовж багатьох років І.Г.Ткаченко був також одним з керівників
обласного науково-методичного семінару для педагогічних працівників, які вели
наукові дослідження і працювали над дисертаціями. Серед його слухачів було
немало директорів шкіл. Він щедро ділився власним досвідом організації науководослідницької роботи, надавав компетентну допомогу багатьом пошукувачам. І
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сьогодні І.Г.Ткаченку щиро вдячні за дійову допомогу у професійному
становленні чимало керівників шкіл не лише Кіровоградщини, а й усієї України.
Педагогічні ідеї І.Г.Ткаченка, його багатий досвід управління школою,
формування і розвитку творчого потенціалу педагогічного колективу, не втратили
своєї актуальності, і сьогодні допомагають здійснювати реформування системи
освіти в Україні, піднесення ефективності внутрішкільного управління.
Продовжуючи естафету поколінь, використовуючи багатий досвід роботи
"школи Івана Гуровича", навчально-методичний кабінет школознавства в 1990
році створив: обласну школу творчо працюючого директора, яку впродовж семи
років

очолювала

Н.А.Калініченко,

директор

Комишуватської

СШ

Новоукраїнського району, кандидат педагогічних наук, заслужений вчитель
України, нині завідувачка кафедри педагогіки і психології Кіровоградського
обласного

інституту

Сухомлинського;

післядипломної

обласну

школу

педагогічної

молодого

освіти

директора;

імені

дворічну

Василя
школу

заступників директорів опорних шкіл. На сучасному етапі для керівників шкіл на
курсах

підвищення

кваліфікації

в

обласному

інституті

післядипломної

педагогічної освіти читаються лекції "Освітня діяльність і педагогічна спадщина
І.Г.Ткаченка",

"В.О.Сухомлинський,

І.Г.Ткаченко:

діалог

самодостатніх

педагогічних систем".
Ці школи сформували талановитих керівників середніх загальноосвітніх
навчальних закладів 90-х років XX - початку XXI ст. Серед них заслужені вчителі
України В.І.Каюков, Л.П.Черевко, Б.С.Набока, М.І.Шмат, С.О.Чебанна /школи
№№ 21, 14, 22, 9, 18 м.Кіровограда/; переможець VІ Всеукраїнського конкурсу
"Учитель року" в номінації "Керівник навчального закладу", директор гімназії ім.
Т.Г.Шевченка, заслужений учитель України В.В.Громовий, В.Ф.Капелюшна
/Перегонівська СЗШ Голованівського району/, М.В.Семенков /Павлиська СЗШ ім.
В.О.Сухомлинського, СЗШ № 6 м.3нам’янки/, В.Г.Ісупов /Бобринецька СЗШ
№ 1/, Я.О.Шапошник /Гайворонська СЗШ № 5/, Л.Г.Овчаренко /Капітанівська
СЗШ Новомиргородського району/, Л.С.Цуканов, В.І.Дяченко, С.Д. Сторчаус,
Г.Б.Підковський /Бережинська, Созонівська, Степнянська, Федорівська СЗШ
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Кіровоградського району/,

М.В.Дишкант /Трепівська

СЗШ Знам’янського

району/, Л.І.Дехтяренко, Н.О.Савіних /школи №№ 1, 4 м.Світловодська/,
В.Д.Степанова /Помічнянська СЗШ Добровеличківського району/, А.М.Мірошник
/Глинська СЗШ Світловодського району/, Л.Г.Гнатюк /Петрівська СЗШ/,
В.М.Плечун /Гурівська СЗШ Долинського району/, заступники директорів шкіл
В.М.Сміхович /Новомиргородська СЗШ № 2/, А.Г.Савлук /Суботцівська СЗШ
Знам’янського району/ та багато інших.
Виступаючи у 1978 році на науково-практичній конференції, присвяченій 60річчю В.О.Сухомлинського, І.Г.Ткаченко підкреслив: "Необхідно, об’єднуючи
зусилля

науки

і

практики,

вчених,

методистів

і

вчителів,

сміливіше

впроваджувати в педагогічну практику ідеї і спадщину великого педагога
В.О.Сухомлинського, який живе в серці і справах школи сьогодні і вічно буде
жити в школі майбутнього" [197, 114].
Сьогодні ці слова можна без перебільшення сказати і про самого Івана
Гуровича Ткаченка і залишену ним науково-педагогічну спадщину - цінне
надбання в скарбниці педагогічної думки України.
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РОЗДІЛ 2
ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ І.Г.ТКАЧЕНКА В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ
СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ
2.1. Організація педагогічного процесу в Богданівській
середній школі №1
Особливу увагу І.Г.Ткаченко приділяв актуальним проблемам сільської
школи. Десятки його статей присвячені особливостям трудового навчання і
виховання в умовах сільської школи, різним аспектам діяльності педагогічного та
учнівського колективів. Його хвилювали проблеми трудового виховання
сільських школярів в умовах науково-технічного прогресу. Одне з найважливіших
завдань сільської школи він вбачав у тому, що вона “...покликана виховувати
високоосвічене, всебічно розвинуте молоде покоління, спроможне у своїй
практиці використовувати ...досягнення науки і техніки, ефективно трудитися в
умовах науково-технічного прогресу у сільському господарстві” [224, 16.08].
Аналіз педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка дає підстави стверджувати, що
він, спираючись на сформульовані В.О.Сухомлинським 12 загальних принципів
трудового виховання дітей, “обгрунтував наукову і теоретичну підготовку учнів
до продуктивної праці, закріплену на практиці в умовах сільськогосподарського
виробництва” [282].
Вся

система

підпорядковувалась

навчально-виховного
детально

процесу

опрацьованим

в

планам,

Богданівській
які

школі

передбачали

в

наступності від класу до класу формувати в учнів потяг до знань і їх творчого
застосування в практичній діяльності.
В науково-пошуковій і практичній діяльності І.Г.Ткаченко керувався
фундаментальним визначенням мети освіти - виховання особистості. Одним із
важливих шляхів досягнення цієї мети в будь-які періоди людської історії був
один - навчання, передача підростаючим поколінням всього змісту соціальної
культури в широкому розумінні цього поняття для її відтворення і розвитку.
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Теоретичні розробки І.Г.Ткаченка, як вчителя-гуманіста, людини працьовитої
та інтелектуально обдарованої, присвячувались виявленню і впровадженню
найбільш оптимального змісту навчального матеріалу і організаційних форм та
методів засвоєння його учнями в галузі поєднання знань з основ наук і трудового
навчання. Враховуючи індивідуальні, вікові особливості учнів, здійснювалася
диференціація їхньої пізнавальної діяльності на уроці. У поглибленні знань для
розширення сфери практичної діяльності І.Г.Ткаченко вбачав єдність трудового
виховання і загального розвитку, зокрема інтелектуального, естетичного та
фізичного через активну роботу на уроках, факультативних заняттях, у
функціонуючих у школі учнівських наукових товариствах, гуртках, секціях.
Логічним результатом глибокого аналізу досвіду трудового виховання була
думка І.Г.Ткаченка, висловлена в монографії “Богданівська середня школа”, про
те, що навчальна праця в сільській школі може виконувати закладені в ній виховні
функції за умов, коли вона поєднується з вивченням наукових основ сучасного
виробництва, прогресивними технологіями, механізацією та автоматизацією
виробничих процесів. Ще в 50-70-ті роки І.Г.Ткаченко всебічно впроваджував
ідею інтеграції знань з сільськогосподарського виробництва і основ природничих
наук, як неодмінної умови підвищення навчаючої, розвивальної і виховної ролі
трудового навчання. За його підтримки були вдосконалені профілі поглибленої
трудової підготовки школярів. Набули значного поширення не лише в школах
Кіровоградщини, але й України і за її межами, творчі об'єднання учнів різних
вікових

груп

для

позакласної

навчально-виховної

роботи,

задоволення

індивідуальних духовних потреб кожного учня. Все це в сукупності служило
базою трудової, інтелектуальної, моральної, естетичної підготовки випускників
сільських шкіл на рівні вимог часу.
На думку В.М.Мадзігона та Г.Є.Левченка, І.Г.Ткаченко, не використовуючи
поняття “продуктивне навчання”, ще в 50-70-ті роки XX ст. розробив основи
теорії та ввів у практику продуктивне навчання, яке в європейських країнах
почало розвиватись лише в 90-х роках минулого століття. Навчально-виховний
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процес в Богданівській середній школі №1 характеризувався “по-перше,
самостійною навчальною діяльністю учнів, пов’язаною з реальною працею /в
майстернях, на навчально-дослідній ділянці, в учнівській виробничій бригаді
тощо/; по-друге, навчання і праця учнів були орієнтовані на реальний, соціально
значущий кінцевий продукт; по-третє, переосмислювалася роль педагога. Він
переставав

бути

посередником

у

передачі

абстрактних

знань,

а

став

консультантом, “тренером”, наставником, який підтримував учнів у досягненні
продуктивності індивідуальної освітньої й практичної діяльності; по-четверте,
відбувалося розширення освітнього простору, навчальна діяльність виходила за
межі класу, учні здобували нові знання, працюючи в шкільних майстернях, на
навчально-дослідних ділянках, у полі, на фермі тощо” [63].
Організоване в такий спосіб продуктивне навчання змінило характер
діяльності учня - він переставав бути учнем у повному розумінні цього слова, і
вчителя, який вже не виступав у традиційній ролі оракула. Таке навчання
орієнтувало учня і вчителя на свободу творчості і самопізнання як основу
організації всіх занять. На перший план виходили інтереси особистості, а не
інтереси професії.
Ще в 1945 році педагогічний колектив Богданівськоі середньої школи
прийшов до глибокого переконання: необхідно, щоб елементи праці пронизували
всі аспекти навчально-виховної роботи. Вже тоді було розроблено практикум для
всіх класів, складена його програма, яка включала в себе перелік видів праці, їх
зв’язок з навчальною програмою, перш за все з природознавством, географією,
фізикою, хімією, математикою. Отже, з першого повоєнного року всі основні
види сільськогосподарської праці проходили через сферу особистого досвіду
учнів V-Х класів. Сфера продуктивної праці учнів І-ІV класів була обмежена
шкільною навчально-дослідною ділянкою, роботою в шкільному і колгоспному
садах: посадкою декоративних і плодових дерев і доглядом за ними. Пізніше було
висаджено двадцять гектарів лісу.
В початкових класах Богданівської школи учні з перших днів залучалися до
суспільно корисної праці, пізнаючи її значення і красу; відразу починали
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привчатися усвідомлювати радість розумової праці і задоволення від перших
самостійних кроків у сфері суспільно значимих відносин. Педагоги розвивали у
дітей спостережливість, фантазію, будили уяву, створюючи передумови для
застосування своїх сил в доступних для молодшого віку видах творчості.
В середніх і старших класах продовжував здійснюватися загальний напрямок
виховного впливу, але в конкретних його проявах спостерігаються і суттєві зміни
та зміщення акцентів. В цих класах розширюється зв’язок школярів з оточуючим
природним світом, він стає глибшим і наповненішим. З року в рік у ньому все
більшого значення набуває праця, доки нарешті підліток не виявиться остаточно
відданим інтересам учнівської виробничої бригади, життя в якій є вже великим
практичним уроком хліборобської творчості.
З розвитком і зміцненням трудових навичок підлітків зростає і рівень їх
емоційного, образного сприйняття, творчого самовираження на уроках мови та
літератури, історії, музики, образотворчого мистецтва.
Водночас організація навчально-виховного процесу в Богданівській школі
призводила до того, що все більше місце в інтересах учнів займала наукова і
технічна творчість, а у своїх агробіологічних пошуках старшокласники
наближалися до наукової постановки дослідів. Таким чином, мала місце певна
самоорієнтація учнів, у якій вони досить часто віддавали перевагу одному виду
творчої діяльності - науково-технічному. За цих обставин педагоги Богданівської
школи за рекомендаціями І.Г.Ткаченка тактовно здійснювали регулювання
інтересів дітей до дисциплін суспільно-гуманітарного і природничо-наукового
циклів.
Найхарактернішою рисою в роботі педагогічного колективу Богданівськоі
середньої школи № 1 є забезпечення наступності і узгодженості у навчальновиховному процесі, які проявляються не лише протягом усіх років перебування
дитини у школі, протягом всього навчального року, але і в рамках одного дня,
адже навчальний заклад мав статус школи продовженого дня. Тому час після
навчальних занять у класі віддавався тій же темі, яка була розпочата на уроці,
служив продовженням навчально-виховної роботи, яка розпочиналась на уроці.
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Так, наприклад, вихователі груп продовженого дня у ІV-V класах проводили
тематичні прогулянки: “Ранок у полі”, “Вечір у лісі”, “Нічне зоряне небо”,
“В степу перед грозою”, “Квітучий сад”, “Шум діброви”, “Вечірня зоря у полі”
тощо. Ці прогулянки були своєрідним доповненням уроків-роздумів на природі.
Вихователі читали з дітьми книги про природу, проводили бесіди, конкурси на
краще читання віршів, оповідань, на кращий малюнок про пори року. Словесники
організовують проведення в класах усних і письмових творчих робіт [76, 69].
В Богданівській середній школі значна увага приділялася роботі із
забезпечення ефективності уроку: дидактичним, виховним аспектам, технологіям,
реалізації міжпредметних зв'язків, процесу взаємодії вчителів і учнів. У статті
“Кожному уроку - високу якість” І.Г.Ткаченко підкреслював: “Ми подбаємо про
те, щоб на кожному уроці наші учні збагачували свою пам'ять новими знаннями і
одночасно з цим розв'язували ряд навчальних завдань пізнавального і творчого
характеру, розвивали свій інтелект. Їх знання мають бути динамічними, тобто
такими, якими учень зміг би успішно оперувати в звичайних і змінених умовах, у
різних ситуаціях.., ми будемо вчити наших вихованців на кожному уроці
працювати самостійно не тільки над стабільними підручниками, а й над іншими
першоджерелами наукової і політичної інформації” [161].
Педагогічний колектив здійснював багатогранну роботу щодо підвищення
індивідуальної творчої активності школярів в процесі навчання. З 1967 року
богданівськими

педагогами

освоювались

прийоми

і

рекомендації

В.О.Сухомлинського щодо роботи в початкових класах. Через рік школа почала
брати участь в експерименті академіка АПН СРСР Л.В.Занкова, що дало
можливість перевірити на практиці ефективність поєднання двох ідей в питанні
індивідуальної роботи з учнями, ідей, які належали різним вченим. Експеримент
проводився в класі Н.С.Ратушної три роки, але безпосередню участь у ньому
брали всі вчителі, зокрема, викладачі мови та літератури, математики, які не
тільки відвідували уроки Н.С.Ратушної, але разом із нею шукали шляхи їх
вдосконалення, писали по кілька варіантів уроку на одну і ту ж тему.
І.Г.Ткаченко, зокрема, відвідав за три роки понад 250 занять Н.С.Ратушної. В
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процесі їх обговорення створювались другі, треті, четверті варіанти уроків. До їх
розробки залучались і співробітники лабораторії академіка Занкова.
Значення експерименту полягало в тому, що не лише вчителі, але й батьки
ще раз переконались, що фундамент знань, світогляду людини, її естетичної
культури закладається в системі початкового навчання і виховання.
І.Г.Ткаченко неодноразово висловлював точку зору на те, що наукові основи
організації праці дітей закладаються на уроці, одним з критеріїв ефективності
якого є рівень організації праці учнів в процесі пізнавальної діяльності. В
педагогічній практиці вчителів Богданівської школи використовувались такі
ефективні

методичні

прийоми:

організація

і

проведення

самостійних

спостережень учнів за тематикою, визначеною учителем з урахуванням програми
з фізики і виробничого навчання та використання одержаних результатів в
процесі уроків; використання на уроках характерних прикладів з виробничого
оточення і трудової діяльності учнів; розв’язування задач з виробничим змістом;
самостійні роботи

за річними темами /наукові реферати/, пов’язані із

сільськогосподарським виробництвом [119, 206].
В основі цих методичних прийомів лежить провідна ідея, суть якої полягає у
введенні елементів сільськогосподарського виробництва в зміст уроку, їх наукове
осмислення, що мало не лише велике науково-освітнє значення, а й значно
посилювало процес формування в учнів діалектичного світогляду, адже педагог
мав можливість органічно поєднувати теоретичні положення з фізики з
науковими основами сільськогосподарського виробництва, використати на уроках
набутий учнями виробничий досвід.
Важливою умовою, яка сприяла теоретичній підготовці учнів до роботи в
сільськогосподарському виробництві, виступала політехнічна спрямованість
уроків хімії. В змісті уроків вчителі Богданівської школи передбачали:
використання ілюстративного матеріалу, пов'язаного з виробничим оточенням і
трудовою діяльністю учнів; наукове обгрунтування виробничих дослідів,
пов’язаних з використанням хімічних елементів, речовин, сполук; розв’язування
задач

з виробничим

змістом,

зокрема,

розрахункових з використанням
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мінеральних добрив; проведення лабораторно-практичних робіт на основі
сільськогосподарського виробництва; виконання учнями навчальних завдань з
хімії в процесі виробничої практики в сільськогосподарському виробництві [119,
209].
З цією метою учням ІХ-Х класів у вересні давалася навчальна картка річного
завдання з хімії, над якою вони працювали протягом навчального року, а влітку,
після закінчення навчально-виробничої практики, приймався залік. Таким чином,
учень працював над карткою протягом року відповідно до виробничих періодів у
діяльності бригади.
Важливе місце в системі трудового виховання посідали уроки виробничого
навчання в старших класах. Вони проводились відповідно до програми “Основи
сільськогосподарського виробництва”, для реалізації якої відводилось 4 години на
тиждень /2 години за навчальним планом і 2 - факультативних/. Третина часу
виділялась на теоретичні заняття. В процесі викладання курсу виробничого
навчання в школі були розроблені і використовувались такі типи уроків:
- підготовчі уроки;
- уроки засвоєння нових знань і формування практичних умінь і навичок;
- уроки тренувальних вправ;
- уроки-семінари;
- контрольно-залікові уроки [265, 63].
В процесі розробки методики уроків, які включали незначну за обсягом
наукову інформацію, виявилось, що доцільно періодично /приблизно один раз на
чверть/ проводити спеціальні уроки науково-технічної інформації з метою показу
учням на конкретних прикладах досягнень науково-технічного прогресу в
сільському господарстві та стимулювання пізнавального інтересу до вивчення
нової сільськогосподарської техніки в тісному взаємозв’язку з програмою основ
наук з природознавства та трудового навчання.
Значна увага в Богданівській школі приділялась лабораторно-практичним
заняттям з виробничого навчання. Застосовуючи на практиці різні методи
організації і проведення практичних робіт з основ сільськогосподарського
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виробництва, вчителі намагалися активізувати пізнавальну діяльність учнів,
створити динамічну систему знань, умінь і навичок відповідно до вимог
сільськогосподарського виробництва.
Складовою частиною методики проведення практичних робіт з основ
механізації сільськогосподарського виробництва був метод навчально-технічних
досліджень, суть якого полягала в тому, що учням пропонувалось дослідити або
експериментально перевірити певне технічне явище. Однією із складових частин
методики теоретичного і практичного виробничого навчання є складання і
розв’язування задач з виробничим змістом. Причому, якщо такі задачі на уроках
природничих наук мали предметне спрямування і розв'язувалися з метою
розкриття наукових основ сучасного виробництва, то задачі з виробничим змістом
на уроках і під час практичних робіт з основ сільськогосподарського виробництва
мали виробниче спрямування. Розв'язування їх переконувало учнів у тому, що
людина свідомо застосовує знання з основ наук у своїй трудовій діяльності.
У статті “Організація і методика проведення теоретичних і практичних
занять з виробничого навчання” /1962-1963 рр./, машинописний варіант якої
зберігається в Державному архіві Кіровоградської області /Фонд №7138, оп.І, арх.
№23/, І.Г.Ткаченко зазначає, що в практиці роботи вчителів даного предмету
мають місце такі основні методи навчання: а/ усний виклад навчального матеріалу
/розповідь, пояснення, інструктаж, лекція, бесіда/; б/ ілюстрації і демонстрації; в/
практичні і лабораторно-практичні заняття; г/ виробнича практика; д/ виробничі
екскурсії.
В системі роботи Богданівської школи важливе місце посідали виробничі
екскурсії профорієнтаційного спрямування. І.Г.Ткаченко в багатьох своїх працях
осмислює роль і значення виробничих екскурсій. Він торкається цієї проблеми і в
своєму дисертаційному дослідженні [210, 117-118], і в статті “Виробнича
екскурсія як форма профорієнтаційної роботи” [129], у яких характеризує
матеріальну і моральну сторони виробничої екскурсії, розглядаючи її як
будівельний матеріал для уроку і системи уроків. На думку педагога, “...виробничі
екскурсії доцільно проводити перед вивченням і після закінчення вивчення теми.
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Виробнича екскурсія - це урок в умовах виробництва. Тільки при цій умові
виробнича екскурсія може служити не тільки будівельним матеріалом уроку і
системи уроків, а й ефективним засобом свідомого осмислення наукових основ
процесів сучасного виробництва, що дуже важливо з точки зору політехнічного
навчання і трудового виховання учнів в школі” [210, 118].
У значній за обсягом статті “Взаємозв’язок у викладанні основ наук і
виробничого навчання” /1963 р./, написаній російською мовою, яка зберігається у
фондах обласного архіву, І.Г.Ткаченко доводить, що педагогічна теорія і передова
практика роботи вчителів розглядають питання взаємозв’язку у викладанні основ
наук з виробничим навчанням як найсуттєвішу ланку навчально-виховної роботи
школи і формулює конкретні шляхи реалізації такого взаємозв’язку:
1. В зміст уроків дисциплін політехнічного циклу включається матеріал
виробничого змісту, який служить необхідною умовою для теоретичних
висновків і для практичного показу зв’язку теорії з пратикою.
2. Проведення вчителями загальноосвітніх дисциплін політехнічного циклу
виробничих екскурсій - іноді комплексних, з включенням матеріалу екскурсій в
наступні уроки.
3. Самостійне складання і розв’язування задач з виробничим змістом і
задач, які мають велике практичне значення для даного виробництва.
4. Організація спостережень за виробничими об’єктами під час виконання
виробничої практики на підприємствах, в колгоспах, радгоспах.
5. Використання учнями обладнання та інструментів, якими користуються у
виробничих умовах під час виконання лабораторно-практичних робіт в шкільних
кабінетах і в заводських лабораторіях.
6. Виконання

лабораторно-практичних

робіт

і

виробничих

дослідів

безпосередньо в умовах виробництва.
7. Організація

самостійних

робіт

учнів

з

використанням

технічної

літератури, довідників, розрахункових таблиць тощо.
Автор на численних конкретних прикладах розглядає реалізацію вчителями
цих форм взаємозв’язку, зокрема, детально розкриває взаємозв’язок у викладанні
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фізики і виробничого навчання. Значна увага в процесі такої співпраці
відводилася такій складній формі навчально-виховної роботи як екскурсія. Так,
при вивченні в курсі фізики у 9 класі теми “Криволінійні і обертальні рухи”
вчителем Демченко В.М була організована виробнича екскурсія на механізований
тік, на тваринницьку ферму і в тракторно-комбайновий парк місцевого колгоспу
“Батьківщина”. Мета екскурсії полягала в ознайомленні учнів з питаннями
застосування обертального руху в техніці взагалі і в сільськогосподарських
машинах зокрема. Перед екскурсією була проведена відповідна підготовча
робота. В ході екскурсії учні мали можливість спостерігати за роботою різних
типів вісей і валів, призначення яких полягає в тому, щоб підтримувати
обертальні частини і всю машину, а також передавати обертальні рухи. На
екскурсії учнів також ознайомили з різними типами коліс, з механізмами, які
передають обертальні рухи. Учні бачили в дії ремінну передачу - перехресну і
напівперехресну, передачу з допомогою зубчастих коліс тощо. Особливу їх увагу
привернув обертальний рух з допомогою різних муфт: храповий, фрикційний,
шарнірний.

Спостерігаючи

за

роботою

тракторів,

комбайнів,

інших

сільськогосподарських машин, учні мали можливість наочно переконатися в тому,
що в основі конструкції сільгоспмашин лежить знання законів фізики і, зокрема,
законів обертального руху.
Пізніше, підводячи підсумки засвоєння знань з даної теми, вчитель,
спираючись на досвід учнів, набутий під час екскурсії, розкрив перед ними зміст
всієї теми і зв’язаних з нею практичних робіт навчально-виробничого характеру.
Більшість екскурсій з хімії проводилися комплексно - разом з викладачем
основ

сільськогосподарського

виробництва,

переважно

на

такі

сільськогосподарські об’єкти: зерноочисний пункт і зерносховище, районна
контрольно-насіннєва лабораторія /з метою вивчення посівних якостей насіння,
визначення чистоти, схожості і господарської придатності, визначення норм
висіву і т.д./, складські приміщення колгоспу, для зберігання отрутохімікатів, з
метою вивчення їх фізичних властивостей; склад мінеральних добрив, з метою
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ознайомлення учнів з умовами їх зберігання і взяття зразків для школи; дослідне
поле учнівської виробничої бригади тощо.
Під час проведення комплексних екскурсій учитель хімії ставив перед
учнями завдання звернути увагу на питання застосування хімічних речовин в
практиці сільського господарства, на хімічну суть їх використання, зокрема,
працюючи під час екскурсії в контрольно-насіннєвій лабораторії, учні мали
можливість спостерігати використання сірчаної кислоти для охолодження повітря
в ексікаторі. При вивченні теми “Зміна тварин людиною і виведення нових порід
сільськогосподарської худоби” в курсі біології /VІІ клас/ в Богданівській школі
організовувалася двогодинна екскурсія на тваринницьку ферму з метою
загального ознайомлення з даним структурним підрозділом колгоспу, з роботою
передових тваринників по догляду за худобою і проведення дослідницької справи.
Екскурсія проводилась за таким планом:
1. Вступна бесіда колгоспного зоотехніка з таких питань: розміщення
тварин в приміщеннях, механізація виробничих процесів, виробничі показники
господарства по тваринництву, успіхи передовиків.
2. Практичне ознайомлення учнів з фермою великої рогатої худоби і
молодняка. Під керівництвом учителя учні оглянули і зафіксували в зошитах такі
основні об’єкти:
а/ план розташування ферми;
б/обладнання приміщення для корів і телят;
в/ розпорядок дня на фермі /режим роботи/;
г/ механізація трудоміських робіт і особливо механізація процесу доїння
корів;
д/ види кормів, підготовка до їх поїдання.
3. Практичний огляд свиноферми /фіксація спостережень/.
4. Огляд птахоферми.
5. Ознайомлення із зберіганням кормів на тваринницькій фермі.
6. Бесіда ветлікаря про організацію ветеринарної служби на фермах і
зоотехніка про проведення племінної роботи [287,38].
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Фіксовані записи, зроблені учнями під час екскурсії, допомогли їм більш
глибоко і конкретно осмислити весь наступний матеріал програми з даної теми.
Вже на першому уроці “Значення сільськогосподарських тварин” вчителька мала
великі можливості використати і поглибити знання учнів, набуті під час екскурсії.
На уроці була проведена змістовна бесіда, в ході якої учні виступили з
розповідями про почуте і побачене на фермі під час екскурсії.
Досвід

проведення

виробничих

екскурсій

глибоко

осмислюється

І.Г.Ткаченком у статті “Виробнича екскурсія як форма профорієнтаційної роботи”
/у співавторстві з П.Д.Зеленгуром/. Саме виробничі екскурсії, як засвідчили
спостереження, сприяють насамперед розширенню знань і уявлень учнів про
сучасне виробництво, створюють сприятливі умови для глибокого розкриття
зв’язку теорії і практики у трудовій діяльності. Учні під час екскурсії в міру своїх
вікових особливостей і рівня знань, розвитку спостерігають дію тих або інших
наукових законів у нових для них обставинах і ситуаціях, наочно переконуються,
що фундаментом сучасної техніки, успіхів у розвитку господарства є досягнення
науки.
У статті автори звертають увагу на недоліки у порядку проведення
виробничих екскурсій. В одних випадках учителі прагнуть показати лише нову
техніку, в інших - технологічний процес, у третіх - здійснити в процесі екскурсії
певні профорієнтаційні заходи і т.п. А такий важливий елемент сучасного
виробництва, як організація праці, часто залишається поза увагою. До того ж і в
педагогічній

літературі

виробничим

екскурсіям

з

орієнтацією

на

сільськогосподарські професії не приділено достатньої уваги. Тому в ряді
випадків екскурсії проводяться шаблонно і не досягають мети, вони, як правило,
мають певну схему: учитель приводить учнів на підприємство, де екскурсовод,
виділений адміністрацією, одну-дві години демонструє різні об’єкти, розповідає
про технологічні процеси, продукцію, умови праці робітників, розкриває зміст
окремих професій тощо. Після закінчення такої екскурсії школярі в кращому разі
одержують

завдання:

описати

все,

що

побачили

і

почули.

Проте

ні

рекомендованого плану цього опису, ні будь-яких навчальних завдань науково-
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пізнавального характеру учні не одержують і тому не усвідомлюють головного суті виробничого процесу, ролі робітника, який завдяки певному рівневі знань та
виробничих умінь створює матеріальні цінності і в процесі продуктивної праці
виявляє свої кращі моральні якості.
Виробнича екскурсія розглядається І.Г.Ткаченком насамперед в аспекті її
виховних можливостей. У загальношкільному плані профорієнтаційної роботи
відводився спеціальний розділ тематиці таких екскурсій для всіх класів з
урахуванням вікових можливостей учнів і виробничого оточення школи. Чітко
визначалися вихідні педагогічні позиції при організації кожної конкретної
екскурсії та обсяг завдань, які б служили учителеві програмою дій. Докладно
відпрацьовувалися методичні рекомендації, які мали чітку структуру:
I. Психологічна підготовка учнів до виробничої екскурсії з профорієнтаційним спрямуванням.
1. Бесіда на тему “Трудові будні хліборобів” /на матеріалі життя рідного
села, району, області, республіки, країни/.
2. Індивідуальні завдання учням:
- підібрати для альбома сюжетні листівки, малюнки, кольорові фотографії,
які б розповідали про працю людей різних сільськогосподарських професій;
- скласти короткі письмові анотації до змісту цих матеріалів;
- опрацювати загальну характеристику певного виробничого об’єкта /за
рекомендацією вчителя/.
3. Повідомлення учнів на тему: “Що ми знаємо про професії своїх батьків,
односельчан”.
4. Колективне обговорення фотоальбома “Світ сільськогосподарських
професій очима дітей”.
II.

Вибір об’єкта і підготовка до екскурсії.

1. Ознайомлення учнів з деякими виробничими об’єктами передових
господарств району.
2. Вибір об’єкта для екскурсії та ознайомлення з ним учнів.
3. Підготовка фотокореспондентів для знімання відповідних об’єктів під час
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екскурсії.
4. Визначення часу екскурсії, попередня зустріч учителя з передовиками
виробництва, ознайомлення його з окремими виробничими процесами тощо.
III.

Проведення екскурсії.

1. Вивчення виробничого об’єкта у процесі екскурсії відповідно до змісту
профорієнтаційної картки.
2. Зустріч учнів з кращим виробничником і розповідь про його професію.
Ознайомлення з її змістом у процесі спостереження за роботою виробничника з
виконання певного трудового завдання.
3. Фотографування окремих процесів праці за тематикою “людина і
техніка”.
IV.

Підведення підсумків.

1. Оформлення фотоальбома «Людина та її професія”.
2. Написання творів на тему: “Людина славна і прекрасна своєю працею”.
Всі матеріали екскурсій, які проводилися з учнями з першого до випускного
класу раз на півріччя, після відповідного оформлення передавалися до
педагогічного кабінету [129, 62].
І.Г.Ткаченко був переконаний у тому, що ефективність виробничої екскурсії
залежить від спрямування навчально-виховної роботи в школі і передусім від
творчого ставлення педагогічного колективу до здійснення профорієнтаційних
заходів. Тому проведення екскурсій профорієнтаційного спрямування з першого
до випуского класу стало в Богданівській школі невід'ємною складовою
діяльності кожного класного керівника, вихователів груп продовженого дня і
вчителів-предметників.
Роботу з оформлення результатів екскурсій, як показав досвід Богданівської
школи, слід організувати так, щоб вона була водночас і підготовкою до
наступних. І.Г.Ткаченко вважав доцільним в кожній сільській школі розробити
тематику і перспективний план проведення виробничих екскурсій на увесь час
навчання дитини в школі для кожного класу з урахуванням віку дітей і тих нових
професій, які притаманні сучасному виробництву і тенденціям його розвитку.
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Акцентуючи на органічному зв'язку навчально-виховного процесу під час
уроків та системи позакласної роботи, І.Г.Ткаченко, зокрема, наголошував:
“Наукові ідеї і моральні поняття, які формуються і закладаються в процесі уроку,
знаходять свій дальший розвиток на широкому фоні позакласної роботи,
навчально-виробничої практики і суспільно-корисної праці, як сфера практичної
діяльності наших вихованців” [161].
В юнацькому віці

закладаються

основи

активної

життєвої

позиції

особистості, формується її моральний стрижень. Саме тому увага до духовного
світу кожного старшокласника повинна бути абсолютно конкретною.
Результатом глибокого осмислення педагогічної практики в Богданівській
школі були сформульовані І.Г.Ткаченком чинники, які визначають ефективність
спільної діяльності учителя-вихователя і його вихованців у процесі позаурочної і
позакласної роботи:
- улюблений вид праці для кожного вихованця, в основі якого лежить його
пізнавальний інтерес, цікавість, допитливість;
- колективна праця вихованців, але не як проста арифметична сума
індивідуальної праці, а як єдине ціле трудового процесу, кінцевою метою якого є
створення матеріальних і моральних цінностей для суспільства, тобто колективна
трудова діяльність, необхідна суспільству, але в загальному варіанті та, що не
завжди співпадає з особистими пізнавальними інтересами школярів;
- органічна єдність процесу організації праці і суспільно-політичного
виховання школярів;
- психологічна глибина виховного заходу, тобто від глибини емоцій до
зрілої думки як основи основ моральності;
- яскраво виражене моральне кредо самого вчителя в процесі спілкування зі
своїми вихованцями, його емоційний тонус.
Допомогти кожному школяреві відчути почуття морального задоволення від
багатогранної трудової діяльності і вибрати головний напрямок у житті - в цьому
І.Г.Ткаченко вбачав одне з найважливіших завдань з трудового виховання і
формування морального обличчя своїх учнів.
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І.Г.Ткаченко чітко сформулював сутність поняття “активна життєва позиція”
особистості школяра та визначив мінімум умов, які забезпечують ефективність
методики виховання такої позиції школяра [246, 27-28].
Важливим чинником формування особистості учня в Богданівській школі
виступали трудові традиції, шкільні свята, які були і результатом, і засобом
трудового виховання: “Свято врожаю”, “Свято першої борозни”, “Я - член
учнівської бригади”, “День книги”, “День мистецтва”, “Дружба поколінь”, “День
саду”, “Свято матері”, “Шкільні виставки”, “Змолоду честь трудову бережи”,
“Естафета поколінь хліборобів” тощо.
Місячники науки розглядалися І.Г.Ткаченком як інтелектуальний фон
розумового виховання. Мета їх проведення полягала в тому, щоб “збудити в учнів
інтерес до вивчення даної науки; залучити їх до читання науково-популярної
літератури; ознайомити з видатними вітчизняними вченими і їх внеском у
скарбницю світової науки; показати застосування науки у виробництві;
активізувати роботу в секціях і гуртках; об’єктивно оцінити успіхи кожного учня
в оволодінні предметом цієї науки в школі; зробити творчі здобутки окремих
учнів надбанням шкільного колективу, сім’ї і громадськості” [119, 147].
Особлива роль в політехнічній освіті і трудовому вихованні учнів
Богданівської школи відводилася технічним гурткам, які дозволяли виявляти і
розвивати здібності дітей, готувати їх до серйозної продуктивної праці.
Вирішальною умовою, за наявності якої робота учнів в технічних гуртках сприяє
вихованню і формуванню трудових і політехнічних умінь і навичок, є наукова
організація праці. З 1964-1965 навчального року діяльністю технічних гуртків
керувала рада учнівського товариства “Знання і праця”, яка виконувала функцію
наукового консультанта з конструювання моделей і приладів за такої організації
праці:
1. Учень самостійно або за порадою вчителя вибирав модель чи прилад для
виготовлення.
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2. Секція технічної документації шкільного конструкторського бюро
допомагала учневі накреслити модель на папері і виконувала технічні креслення
всіх складових частин та деталей.
2. Секція матеріалознавства ШКБ допомагала учневі підібрати матеріали,
які треба мати для виготовлення приладу, моделі, пристрою, механізму, а також
визначити, які деталі, складені вузли /агрегати/ потрібно придбати в спеціальному
магазині.
3. Секція наукової консультації ШКБ обслуговує учня на всіх етапах його
роботи над приладом /моделлю/.
4. Секція організації праці допоможе скласти графік роботи над приладом
/моделлю/, надає допомогу в підборі інструментів і станків для роботи.
6. Звіт, технічна документація і виготовлений прилад /модель/ передавалися
виставковому комітету для експонування на шкільній виставці технічної
творчості [244, 124].
Активна участь учнів в роботі технічних гуртків з політехнічною
спрямованістю сприяла формуванню і їх професійних інтересів. В Богданівці
прагнули своєчасно помітити інтерес вихованця до техніки, а потім створити такі
навчально-виховні і трудові ситуації, в яких виховувався інтерес до науки і
техніки, формувалися політехнічні уміння і навички. Така цілеспрямована
діяльність щодо формування інтересу до науки і техніки давала свої позитивні
результати. Багато випускників школи, колишніх активних членів наукового
товариства “Знання і праця”, успішно закінчили політехнічні вузи, працюють в
науково-дослідних установах, інженерами на підприємствах, механізаторами в
колективних сільськогосподарських підприємствах.
Система трудового виховання в Богданівській школі передбачала залучення
всіх учнів 1-10 класів до дослідництва на шкільній навчально-дослідній ділянці і
на навчально-дослідному полі учнівської виробничої бригади. В 1965 році тут
було створене учнівське наукове товариство “Юний дослідник”, яке об’єднувало
гуртки: натуралістів /4-8 класи/, тваринників /7-8 класи/, квітникарів /1-8 класи/,
агрохіміків /9-10 класи/, мічурінців /9-10 класи/. Практика діяльності товариства
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“Юний дослідник” показала, що в дослідницькій справі доцільно застосовувати
принцип диференціації, тобто залучати до дослідництва всіх учнів починаючи з 4
класу, враховуючи їх навчально-практичну підготовку і фізичні можливості.
Таким чином, І.Г.Ткаченко доводив теоретично і демонстрував на практиці,
що трудова школа - це не школа ручної праці, а спільне створення всіма
сукупного загального продукту, рівність усіх в діяльності. Навчання в його школі
спрямовувалося від практики - до абстракції, від досвіду - до поняття, а не
навпаки, як це відбувається в традиційній школі. В цьому сенсі досвід роботи
Богданівської школи з організації навчально-виховного процесу був справді
новаторським.
2.2. І.Г. Ткаченко про виховання учнів засобами діяльності
в учнівський виробничій бригаді
В інтерв’ю з промовистою назвою "Чому нам гикнеться у XXI столітті",
вміщеному в обласній газеті, І.Г. Ткаченко з глибокою тривогою говорив про
недооцінку трудового виховання в сучасній українській школі: "Чому з освіти...
викинуте за борт трудове виховання? Нам оце гикнеться у XXI столітті, бо хто
тоді

сіятиме

хліб?

У

нашому

колгоспі,

тобто

тепер

колективному

сільськогосподарському підприємстві "Батьківщина" зараз на всіх ключових
постах - колишні випускники Богданівської середньої школи. Але через кілька
років вони підуть на пенсію. А де ж їхня зміна? - запитується в задачі. Як же так
можна: ми всі посилаємося на етнопедагогіку, не беручи з неї основи основ виховання любові до праці"[256]. Відповіді на ці тривожні питання немає поки що
і сьогодні.
Теоретичні розробки І.Г. Ткаченка, практика діяльності педагогічного
колективу, який він очолював, присвячувались виявленню і впровадженню
оптимального змісту навчального матеріалу і творчому пошуку організаційних
форм і методів його трансляції учням у сфері поєднання знань з основ наук і
трудового навчання. Система навчально-виховного процесу в школі І.Г.Ткаченка
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підпорядковувалась

детально

відпрацьованим

планам,

які

передбачали

наступність від класу до класу процесу формування в учнів потягу до знань та їх
творчого застосування в живій практиці. При цьому І.Г.Ткаченко ніколи не
випускав з поля зору стратегічної мети освіти - виховання неповторної
особистості.
Педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка набуває особливої актуальності в умовах
подальшого реформування національної системи освіти, і в першу чергу це
стосується сучасної сільської школи в контексті структурних змін, які
відбуваються в агро-промисловому комплексі України. Сучасні філософи,
політологи все частіше пов’язують відродження і розвиток економічного
потенціалу нашої держави з потужним розвитком її сільського господарства,
переробної галузі: "Аналіз сьогоднішнього суспільно-політичного життя в Україні
ще раз підтверджує слушність думки В.Липинсь-кого про провідну роль
організаторів сільськогосподарського виробництва в побудові національної
держави. І хоча замість старої "хліборобської аристократії" початку століття
більшовизм приніс нову, здеградовану й національно несвідому "аграрну" еліту,
яка повинна була утверджувати колоніальне панування, об’єктивні економічні
обставини змусили її перетворитися на зародок майбутньої опори дійсно
національної

української

незалежності.

Адже

саме

українському

селу,

організованому цими "головами колгоспів" та "секретарями райкомів" слід
завдячувати за успішне проведення референдуму про державну незалежність...
Володіючи засобами сільськогосподарського виробництва - реального джерела
національного добробуту, вона буде не на словах, а на ділі зацікавлена у
створенні стабільної й міцної Української держави.
За словами В.Липинського, "тільки єдина хліборобська, до землі прив’язана і
з рільничої продукції, а не з політики живуча кляса заінтересована кровно життям, а не словами - в існуванню власної незалежної Української Держави"
[58,109-110].
Виняткову важливість трудового виховання учнівської молоді неодноразово
підкреслював видатний український педагог Г.Г.Ващенко. Зокрема, - в праці
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"Большевицькі перекручення педагогічних ідей Заходу в галузі дидактики" він,
аналізуючи досвід роботи англійської школи у 80-90-ті роки XIX ст., наголошує
на тій ролі, яка відводилася праці учнів в сільському господарстві в знаменитому
коледжі Сесіля Редді, який, зауважимо, був заснований для виховання переважно
дітей аристократії. А в першій частині його фундаментальної праці "Виховання
волі і характеру" один з розділів називається "Хліборобська праця". Г.Г.Ващенко
підкреслює всебічний вплив на розвиток людини землеробської праці, яка сприяє
формуванню таких рис українського селянина, як спостережливість, вдумливість,
ґрунтовність, свідомість своєї гідності, релігійність, вірність традиціям. Типовий
український селянин, за Г.Г.Ващенком, є власник, індивідуаліст. І висновок, який
робить автор, є надзвичайно актуальним і співзвучним сьогоденню і педагогічній
спадщині І.Г.Ткаченка: "Показані вище риси типового селянина... роблять із
селянства основу національного, державного й культурного життя народу. Своєю
працею воно годує державу, воно підтримує в ній релігію й мораль, воно дає їй
кращих вояків, із селянського середовища виходять кращі діячі науки й
мистецтва; даючи нові й нові сили для великих міст, воно рятує нарід від
виродження.
Тому нарід, що має здорове селянство, може сміливо дивитись вперед.
Таким, між іншим, є й український нарід. [12, 40].
Під таким кутом зору педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка з трудового
виховання учнівської молоді виявляється значимою і дуже актуальною. В
Богданівській школі № 1 органічною складовою частиною науково обгрунтованої
системи трудового виховання ще з 1957 року успішно діяла така організаційна
форма трудового виховання старшокласників, як учнівська виробнича бригада.
Вона була однією з перших в Україні і в колишньому Союзі. Протягом усього
періоду функціонування бригади І.Г.Ткаченко постійно у своїх теоретичних
розробках глибоко аналізував різні аспекти її діяльності. Одна з перших його
публікацій з цієї проблематики – стаття „Виховання комуністичного ставлення до
праці в навчально-виробничій бригаді” [139] з’явилася в 1960 році, а остання розділ у книзі "Творче використання ідей В.О.Сухомлинського з питань
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трудового виховання в сільській школі" /З досвіду роботи педагогічних
колективів Кіровоградської області у 50-70-ті роки/ побачила світ у рік смерті
педагога.
Аналіз його книг, статей у наукових збірниках, в педагогічних часописах 6080-х років засвідчує наявність принципових засад, на яких базувалася робота
учнівської виробничої бригади. І.Г.Ткаченко наголошував на необхідності
забезпечення на практиці безперервності продуктивної праці протягом усього
навчального року, тобто: не епіздодичність праці, а кожного дня у школі або в
умовах базового підприємства повинен здійснюватися для школярів і з їх участю
процес поєднання науки і освіти з виробничою працею, спортом і естетикою [224,
19.08].
І.Г.Ткаченко докладно проаналізував можливості уроків та позакласної
роботи для забезпечення теоретичної і практичної підготовки учнів до трудової
діяльності в учнівській виробничій бригаді. В ході навчально-виробничої
практики учнів у сільськогосподарському виробництві цей процес завершується
цілим комплексом практичних трудових завдань, виконання яких засобами
комплексної механізації показує старшокласникам важливу роль науки у
виробництві, озброює їх чисто виробничими уміннями і навичками. А це сприяє
підготовці їх до свідомої праці. Цю функцію у сільській школі, на переконання
І.Г.Ткаченка, успішно виконує трудовий колектив учнівської виробничої бригади:
"Практичну направленість трудовому вихованню дає учнівська виробнича
бригада. Вона стала часткою виробничих сил і виробничих відносин у
сільськогосподарському виробництві, дозволяє організувати колективну працю
школярів і використовувати досягнення сучасної науки і техніки" [237, 23].
Робота учнівської виробничої бригади Богданівської школи була настільки
ефективною, що вже через чотири роки після її створення В.О.Сухомлинський у
своїй праці "Виховання моральних стимулів до праці у молодого покоління"
посилається на досвід богданівців [110, 22-23].
І.Г.Ткаченко значну увагу приділяв ефективності діяльності органів
самоуправління бригадою, розумному поєднанню педагогічного керівництва і
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науково-господарського /з боку спеціалістів місцевого господарства/ з учнівським
самоврядуванням.
Ефективність наукової організації праці учнівської виробничої бригади, як
засвідчив досвід богданівців, залежить від наявності навчально-дослідного поля із
загальноприйнятою в господарстві сівозміною, від науково обгрунтованого плану
діяльності і графіка роботи бригади, який передбачав обов’язкову участь усіх
школярів 7-10 класів у сільськогосподарському дослідництві. Ефективна
діяльність учнівської виробничої бригади передбачає, з точки зору І.Г.Ткаченка,
наявність таких компонентів:
- забезпечення на практиці наукової і господарської спрямованості
виробничих процесів;
- здійснення суспільно-політичного виховання під час виконання трудових
завдань;
- організація табору праці і відпочинку на період літньої виробничої
практики;
- поєднання матеріальних і моральних стимулів в процесі організації
змагання всередині бригади;
- виконання трудових завдань, наскільки це можливо, з допомогою
механізмів /машин/;
-

систематичний

облік

праці

у

повній

відповідності

з

науково

обгрунтованими нормами праці, ведення цього обліку у спеціально оформленій
книжці члена учнівської виробничої бригади;
- організація і проведення сільськогосподарської виставки і свята врожаю
[224, 23.08].
Директор школи визначав і перспективні напрямки удосконалення роботи
учнівської виробничої бригади. Йдеться, зокрема, про оволодіння членами
бригади новою сільськогосподарською технікою і прогресивними технологіями
виробництва сільськогосподарської продукції через теоретичне і практичне
вивчення природничих наук і поглиблене трудове виховання, впровадження в її
діяльність системи наукової організації праці і госпрозрахунку, розширення кола
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організаційних і виробничих функцій її органів учнівського самоврядування,
створення

навчально-виробничих

ланок

для

виконання

сезонних

сільськогосподарських робіт, залучення до співпраці з бригадою спеціалістів
сільського господарства, раціоналізаторів і винахідників, учених-селекціонерів,
наукових співробітників обласних сільськогосподарських дослідних станцій,
теоретиків педагогічної науки [209, 299].
З метою уникнення стихійності в цьому процесі І.Г.Ткаченко вважав
необхідним:
- організовувати економічне навчання для всіх членів бригади і її керівного
складу /за спеціальною програмою з урахуванням рекомендацій економічної
служби колгоспу/;
- поступово впроваджувати наукову організацію праці в усі ланки виробничої
діяльності бригади;
- дослідити можливість застосування окремих елементів, а там, де можливо, і
всієї системи госпрозрахунку у виробничій діяльності бригади і визначити його
педагогічну ефективність в процесі формування у школярів відповідального
ставлення до праці;
- вивчати і ефективно використовувати у виробничій діяльності бригади нову
сільськогосподарську техніку, прогресивні технології і передовий досвід;
- розробити і впровадити в практику карти учбово-трудових завдань, що
передбачають виконання членами бригади виробничих процесів, що насичені
інженерно-технічною працею;
- створити оптимальний у педагогічному відношенні варіант органів
учнівського

управління

трудовим

колективом

виробничої

бригади,

використовуючи з цією метою досвід видатних педагогів А.С.Макаренка і
В.О.Сухомлинського, а також напрацювання передових учнівських бригад країни;
- розробити і втілити в практику оптимальний варіант навчально-дослідного
поля /кількість гектарів, сівозміну/ як матеріального і педагогічного середовища
для проведення сільськогосподарської практики з урахуванням погоднокліматичних умов даного регіону [224, 23.08.].
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Закономірним

наслідком

процесів

спеціалізації

і

концентрації

сільськогосподарського виробництва вже в 70-80-ті роки стало виникнення
виробничої інтелігенції нового типу, коли в одній особі поєднуються і організатор
виробництва, і спеціаліст широкого профілю: агроном-інженер, зоотехнікінженер, інженер-агротехнік тощо. На думку І.Г.Ткаченка, аналіз цих процесів
свідчить про їх поширення і на виробничу діяльність трудових колективів
учнівських бригад, прогнозуючи розширення і поглиблення цієї тенденції. А тому
висловлювався за доцільність запровадження у педагогічних вузах, які готують
вчителів

фізики,

хімії,

біології

хоча

б

короткого

спецкурсу

з

основ

сільськогосподарського виробництва, який би забезпечував учителям цих
категорій необхідний обсяг інженерних, агрономічних і зоотехнічних знань. На
його переконання, в цьому спецкурсі слід було б передбачити вивчення наукових
основ педагогічного керівництва виробничою діяльністю учнівської бригади, що
давало б змогу використовувати випускників вузів - учителів фізики, біології,
хімії в ролі наукових консультантів і керівників учнівських виробничих бригад
[243, 30].
І.Г.Ткаченко

вважав

за

доцільне

організувати

при

Українській

сільськогосподарській академії постійно діючі одномісячні курси для керівників
учнівських бригад з метою ознайомлення їх з найновішими досягненнями
сільськогосподарської науки і техніки, учених-селекціонерів і з передовим
досвідом новаторів сільськогосподарського виробництва [224, 26.08].
Одне з важливих завдань трудового виховання в сільській школі І.Г.Ткаченко
вбачав у тому, щоб не відмежовувати трудову діяльність учнівської бригади від
виробничої діяльності господарства, а прагнути, як радив В.О.Сухомлинський, до
розумного їх поєднання і до гармонії моральних відносин. Суттєвою була роль
наставників у трудових колективах колгоспних механізаторів і учнівської
виробничої бригади. Для підвищення цієї ролі у розв’язанні завдань трудового
виховання і профорієнтації школярів в Богданівській школі була складена коротка
програма трудового і духовного спілкування наставників з членами учнівської
бригади, яка передбачала:
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- активну позицію наставника на всіх етапах організаційної роботи з передачі
досвіду і професійної майстерності своєму підшефному в ході виконання спільних
трудових завдань /аналіз всіх операцій виробничого процесу, поради виробничого
і професійного характеру/;
-

спільне

вивчення

паспортів

і

виробничих

характеристик

нової

сільськогосподарської техніки;
- екскурсії до кращих господарств району і області з метою вивчення
передового досвіду роботи;
- обговорення прочитаних книг, обмін книгами для читання з фондів
сімейних бібліотек;
- відвідання театрів, музеїв, художніх виставок і т.п.;
- поїздки до Москви на ВДНГ СРСР і до Києва на ВДНГ УРСР [209, 304].
Здійснення цієї програми позитивно позначилось на формуванні світогляду
вихованців, на свідомому виборі багатьма з них сільськогосподарських професій
/Додаток Д/.
Практика сільськогосподарського дослідництва в Богданівській школі була
поставлена на міцну наукову основу /Додаток Г/. Зокрема, група науковців
Української сільськогосподарської академії здійснювала постійне шефство над
виробничою бригадою. Тематика дослідів, які закладалися і проводилися
спеціалізованими ланками, визначалася з допомогою кафедри рослинництва
УСГА [246, 38].
Починаючи з 1965-1966 навчального року в школі застосовувалась така
класифікація дослідів на шкільній навчально-дослідній ділянці і на полі
учнівської бригади:
А. Навчально-практичні досліди як перший етап сільськогосподарського
дослідництва, розрахований на учнів із слабкою підготовкою.
Б. Навчально-пізнавальні досліди – другий етап сільськогосподарського
дослідництва. Сюди відносились більш складні досліди, які вимагали від учнів
глибокої

теоретичної

і

практичної

підготовки

з

біології,

хімії,

основ

сільськогосподарського виробництва. Такі досліди проводилися, як правило,
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протягом 2-3 років.
В. Навчально-творчі досліди – третій ступінь сільськогосподарського
дослідництва. Такі досліди є найбільш складними і виконували їх учні, які
виявляли особливий інтерес до професії агронома-дослідника. Проводилися такі
досліди протягом кількох років [246, 18-19].
Великого значення І.Г. Ткаченко надавав емоційній та інтелектуальній основі
процесу формування наукового світогляду: „Особлива роль у цьому належить
сільськогосподарському дослідництву. Дослідження у виробничих умовах,
експеримент посилюють сам процес пізнання, який захоплює інтелект і емоційновольову сферу дослідника, робить особливо напруженим творчий пошук.
Учень повинен не тільки відкрити істину власним зусиллям, своєю власною
працею, а й осмислити її пережити як радість відкриття й подолання труднощів.
Лише за цієї умови істина стає складовим елементом його досвіду” [246, 18-19].
У своїх численних працях І.Г.Ткаченко значну увагу приділяв науковому,
чіткому плануванню роботи учнівської виробничої бригади як однієї з
найважливіших умов її успішної діяльності. При цьому наголошувалося, що при
складанні плану в Богданівці керувалися навчальними планами, програмами з
трудового та виробничого навчання, враховували технологію і агротехніку
вирощування сільськогосподарських культур, технологію виробництва продукції
тваринництва. Особлива увага при плануванні приділялась правильному
визначенню навантаження учнів фізичною працею з врахуванням тієї обставини,
що однаково шкідливі для дитячого здоров’я як надто великий обсяг робіт, так і
заниження виробничих завдань [198, 23-28].
Оцінюючи

роль

учнівської

виробничої

бригади

у

набутті

учнями

механізаторських спеціальностей, І.Г.Ткаченко відзначав, що, крім виховного
впливу, робота в бригаді забезпечує кожному випускникові певне коло
теоретичних і практичних знань, необхідних для практичної діяльності в сфері
сільськогосподарського

виробництва.

Учнівська

виробнича

бригада

була

своєрідною “кузнею кадрів” для базового сільськогосподарського підприємства
"Батьківщина". Так, наприклад, виходячи з перспектив розвитку колективного
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господарства на 1971-1975 рр., школа додатково до існуючих спеціальностей
запровадила для дівчат вивчення спеціальності "майстер машинного доїння", і до
планів роботи з профорієнтації внесли відповідні доповнення [4, 39].
Багато

зусиль

докладав

І.Г.Ткаченко

і

його

однодумці

до зняття

законодавчих обмежень щодо використання праці підлітків 14-17 років із
застосуванням сільськогосподарської техніки. Він вважав тодішнє законодавство
про працю дітей і підлітків таким, що застаріло і прийшло у суперечність з
інтересами суспільства, і тому його слід привести у відповідність з буквою і
духом статті 42 тодішньої радянської Конституції, згідно з якою дозволялася
дитяча праця, пов’язана з трудовим навчанням і вихованням, а тому вважав за
необхідне розробити, узаконити "Положення про участь у виробничій праці,
котра зв’язана з трудовим навчанням і вихованням".
У своїй педагогічній діяльності І.Г.Ткаченко через глибокий аналіз змісту
сільськогосподарського

оточення

визначив

провідні

фактори,

які

треба

використовувати для трудового виховання, науково обгрунтував тематику
найбільш ефективних виробничих процесів. Ним було відпрацьовано для кожного
колективу учнів старших класів перспективні трудові завдання на 1-2 роки по
створенню матеріальних цінностей, які мають вагоме суспільне значення для
школи, села. Ця традиція зародилася ще у 1953-1954 навчальному році. У
монографії "Богданівська середня школа" автор наводить довгий перелік
виконаних старшокласниками перспективних трудових завдань з 1957-1958 до
1974-1975 навчального року [119, 230-231]. За 18 років руками учнів було
виконано величезний обсяг робіт, підпорядкованих ідеї зміцнення навчальноматеріальної бази школи - обладнання шкільних майстерень з обробки дерева і
металу, навчальних кабінетів, теплиць, географічного майданчика, агрокласу,
спортивного майданчика, стрілецького тиру, кімнати-музею бойової слави тощо.
І.Г.Ткаченко наголошував, що завдання педагогічного колективу полягає в
тому, щоб на основі аналізу навколишнього середовища вибрати такі трудові
завдання для старшокласників, які б мали вагоме суспільне значення, були
посильними для колективу класу й розраховані на особисту участь кожного учня,
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відповідали інтересам і бажанням більшості членів колективу, неодмінно сприяли
розвитку їх здібностей і нахилів. Він виходив з того, що перспективне трудове
завдання створює можливість поєднання колективної та індивідуальної форм
роботи учнів. Учителі мають можливість створити природні умови для процесу
колективної праці, де особлива увага не зосереджується на певному суб’єкті
виховання, а має місце вільне спілкування, вільний обмін досвідом. Водночас
відбувається реалізація задуму вихователя: сформувати певні позитивні чи
подолати негативні риси характеру в окремих членів учнівського колективу.
Аналізуючи цей аспект трудового виховання учнів старших класів,
І.Г.Ткаченко робить чіткі, науково обгрунтовані висновки про характерні риси
методики трудового виховання в процесі здійснення перспективного трудового
завдання:
1. Перспективне трудове завдання для класного колективу є складовою
частиною системи трудового виховання в школі, а для старшокласників вона має
пов’язуватися із створенням вагомих матеріальних і моральних цінностей для
суспільства.
2. Відповідно до теми та ідеї перспективного трудового завдання доцільною є
розробка плану-графіка практичних робіт на весь період, в якому передбачаються
колективні та індивідуальні форми роботи, причому індивідуальні види робіт
повинні відповідати інтересам, здібностям, виробничим умінням і навичкам учнів,
аби дати їм можливість ствердити себе в праці.
3. Хід виконання перспективного трудового завдання варто висвітлювати в
пресі, по радіо, на батьківських зборах, а вчителі повинні сам факт звітності перед
громадськістю уміло використовувати з навчально-виховною метою. Для цього
доцільно вести літопис виконання класом перспективного трудового завдання.
Таким чином, перспективне трудове завдання по створенню суспільно
значимих цінностей, будучи підпорядкованим ідеї трудової політехнічної
підготовки учнів-старшокласників, виступає досить ефективним інструментом
моральної і психологічної підготовки їх до праці у сфері виробництва [119, 232].
Завдяки системному підходу до організації трудового виховання в
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Богданівській школі її вихованці мали сталий професіональний орієнтир - від 35
до 40 відсотків випускників залишалося в рідному селі, ставали хліборобами.
Отже, в результаті освітньої діяльності І.Г.Ткаченка відбулося згуртування
педагогічного колективу Богданівської школи навколо концепції навчальновиховного процесу, теоретично обгрунтованої видатним педагогом-вченим.
Утвердився принцип оцінки роботи школи в цілому за наслідками трудової
біографії її випускників. Найціннішим скарбом для І.Г.Ткаченка була доля
кожного колишнього учня, а визначалась вона тим, якою він став Людиною, як
від його трудової діяльності зростає авторитет школи, зміцнюється держава,
утверджуються принципи національної гідності кожного, критеріями якої є розум,
працьовитість, творчість, доброта.
У своїй останній праці “Творче використання ідей В.О.Сухомлинського з
питань трудового виховання в сільській школі (З досвіду роботу педагогічних
колективів Кіровоградської області у 50-70 роки)” І.Г.Ткаченко підводить
підсумок діяльності учнівської виробничої бригади як у Богданівській СШ, так і в
інших школах Кіровоградщини: "Досвід цієї та інших шкіл області підтвердив, що
система трудового виховання і профорієнтації у сільській школі має великі
виховні можливості, якщо на практиці здійснюється гармонійне поєднання таких
сторін виховного процесу як науково-освітня /глибокі і міцні знання, без яких
неможливий кваліфікований спеціаліст/, науково-технічна /застосування на
практиці знань, умінь і навичок в одному із видів технічної творчості і
сільськогосподарського дослідництва/, соціальна /трудові і моральні відносини у
колективі/, соціально-психологічна /ставлення особистості до праці/, технікоекономічна /застосування НОП і госпрозрахунку у виробничу діяльність
учнівської виробничої бригади для досягнення високої економічної ефективності
виробничої праці, навчання учнів роботі на сільгоспмашинах/ та ін" [237, 34].
У статті "Кому сіяти хліб завтра? /На теми виховання/", датованій 29
листопада 1993 року, яка залишилася в машинописному варіанті і зберігається в
сімейному архіві Ткаченків, Іван Гурович ставить проблему трудового виховання
і професійної орієнтації в українській школі. Це був і своєрідний відгук на
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"Концепцію трудової підготовки школярів України", опублікованої газетою
"Освіта" 30 серпня 1993 року.
І.Г.Ткаченко нагадує про досвід діяльності учнівських виробничих бригад на
Кіровоградщині в 50-60 роки, які стали складовою частиною навчальновиховного процесу, а в їх діяльності органічно поєднувались навчання з
продуктивною працею у сфері сільськогосподарського виробництва.
Він підкреслює, що В.О.Сухомлинський мав свою точку зору щодо
діяльності учнівських виробничих бригад і цитує листа до І.Г.Ткаченка від 18
березня 1960 року: "Так, щодо роботи учнівських виробничих бригад треба багато
думати. Мені здається, що найголовніше в колективній праці учнів - це
забезпечення їх багатого духовного життя. Як Ви думаєте? Я переконаний, що
зараз більше, ніж будь-коли треба турбуватися про те, щоб зі стін школи
виходили не тільки хороші трактористи, рослинники і т.д., але перш за все хороші
справжні люди.
Моральний фактор повинен переважати над іншими, бути провідним.
Важливо також, щоб кожна молода людина керувалася високими моральними
стимулами. Адже у нас зараз немало таких фактів, коли юнак працює добре не
тому, що йому так хочеться, а для того, щоб одержати хорошу характеристику...
Багато, на мій погляд, наплутано в питанні зв’язку змісту навчання з
майбутньою продуктивною працею вихованців. Хочеться, щоб Ви над цими
питаннями подумали, коли зустрінемось - поговоримо" [299].
До цих проблем В.О.Сухомлинський повертається в інших /досі не
опублікованих/ листах до І.Г.Ткаченка ще кілька разів. У листі від 25 травня 1961
року він пише: " На мою думку, учнівська навчально-виробнича бригада є однією
з форм певних більш складних явищ, процесів. Отже, треба говорити про ці більш
складні явища, процеси, узагальнюючи роботу бригади як форми, в якій
розкривається зміст, але, крім бригади, треба говорити й про інші форми.
Бригада - хороша форма не тільки праці, а й духовного життя учнів. Це треба
мати на увазі" [300]. 6 вересня 1965 року в контексті розмови про дисертаційне
дослідження І.Г.Ткаченка В.О.Сухомлинський зазначає: "Взагалі я раджу
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провести через всю дисертацію червоною ниткою думку про моральні відносини.
Напишіть розділ про духовну многогранність життя в учнівській бригаді.
Напишіть про єдність праці і духовного життя " [302].
Зовсім не випадково, на думку І.Г.Ткаченка, візиткою повсякденних
трудових буднів учнівської бригади став її девіз "З молоду честь трудову
бережи!". А в тому, що бригада мала своє моральне обличчя в Україні велика
заслуга В.О.Сухомлинського.
У статті І.Г.Ткаченко гостро ставить ряд питань:
- А що ми маємо сьогодні?
- Хто буде вирощувати хліб у XXI столітті;?
- Яка роль сільської школи в нових умовах соціально-економічного
середовища на селі?
- Яким має бути нове покоління молодих хліборобів, що поєднувало б у своїй
практичній діяльності трудові традиції батьків, дідів, прадідів з надбаннями
науково-технічного прогресу в сільському господарстві, з різними формами
власності на землю, новими прогресивними технологіями і формами оплати
праці?
- Чи, може, тепер це не є однією з функцій сільської школи?..
- А де ж поділася людина трудового подвигу, яка створює матеріальні блага
для народу, суспільства, куди ж зникла моральна краса молодого хлібороба і
образ юного фермера? [307].
І.Г.Ткаченко закликав директорів шкіл стати на захист підтверджених
багаторічною практикою кращих надбань нашої школи з виховання гармонійно
розвиненої

особистості

на

основі

поєднання

розумового

виховання

з

продуктивною працею. Він звинувачував керівників шкіл в байдужому ставленні
до "процесу руйнації кращих, стократ перевірених практикою традицій, які у 5060 роки склалися в навчально-виховному процесі сільських шкіл України. І це
замість того, щоб активно і наступально удосконалювати і розвивати їх.
Ставитись до цих прогресивних традицій необхідно вдумливо і зважено, а не
огульно, вихлюпуючи й дитя з купелю"[307].
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І.Г. Ткаченко ставить питання про розробку і наукове обгрунтування кожною
сільською школою власної системи трудового виховання відповідно до
"Концепції трудової підготовки школярів України" і того соціально-педагогічного
середовища, в якому відбувається її життєдіяльність. Він формулює необхідні і
достатні для її реалізації умови:
По-перше, кадри, їх висока наукова ерудиція, професійна майстерність,
методична

озброєність,

здатність

забезпечити

ефективність

теоретичного

навчання і начально-виробничої практики в нових умовах становлення ринкової
економіки на селі.
По-друге, сприятливе морально-психологічне середовище, в якому працює
школа, усвідомлення громадських засад в необхідності реформи трудового
навчання, політехнічної освіти і трудового виховання в сучасній сільській школі.
По-третє, навчально-матеріальна база, яка включає такі компоненти:
- теплицю-оранжерею /на 300-500 м2/;
- пришкільну навчально-дослідну ділянку /3-5 га/;
- навчально-виробничі майстерні по дереву і металу;
- кабінет-клас ручного і машинного рукоділля;
- кабінет-клас обслуговуючої праці;
- автотрактородром;
- майданчик сільськогосподарської техніки /автономно в школі або в одному
з відділів базового виробництва/;
- навчально-дослідне поле трудового учнівського колективу /100-500 га/;
-

виробничий

цех

в

тваринницькому

комплексі

базового

сільськогосподарського підприємства.
Отже, в умовах глибоких якісних змін, які відбуваються сьогодні в
українському селі, функція підготовки сільською школою своїх вихованців до
свідомого вибору професії хлібороба і творчої праці в оновлюваному
сільськогосподарському виробництві стає однією із важливих.

І досвід

Богданівської середньої школи № 1 під керівництвом І.Г.Ткаченка може і повинен
стати цінним надбанням сільських шкіл нашої держави.
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2.3. Питання методики викладання математики в середній
школі в педагогічній спадщині І.Г. Ткаченка
Одним з найменш досліджених аспектів педагогічної діяльності І.Г.Ткаченка
є його внесок в методику викладання математики в середній школі. Складність
полягає в тому, що педагог практично не залишив окремих праць, які б
розкривали систему його роботи як учителя математики, окрім публікації “Наш
досвід роботи по-новому” /1962 р./, у якій наводиться один з прикладів
тематичного планування з геометрії у 10 класі при вивченні теми “Перпендикуляр
і похилі до площини”. Разом з тим, у монографії “Богданівська середня школа” в
розділі “Творче застосування методів навчання в практиці учителів школи”
розкривається досвід роботи вчителів математики щодо оптимального вибору
типів, структури і методики уроків у ІV-VІІІ класах, а також напрацювання
вчителів математики Богданівської середньої школи № 1 з реалізації лекційнопрактичної системи навчання в старших класах. Численні розробки уроків
І.Г.Ткаченка наводяться в дисертаційному дослідженні О.О.Хмури на здобуття
наукового ступеня кандидата педагогічних наук “Організація і методика
навчальних занять з математики в старших класах середньої школи” /1965 р./ та в
його книзі “Урок з математики в середній школі” /1965 р./.
Є численні свідчення учнів І.Г.Ткаченка, які стали за прикладом свого
наставника вчителями математики, науковцями вузів, про форми, методи
навчання математики, які використовувались у Богданівській школі. Доцент
кафедри фізики Кіровоградського державного педагогічного університету імені
В.Винниченка, кандидат фізико-математичних наук Л.О.Волков, в класі якого
І.Г.Ткаченко почав читати математику в 1946 році, зазначає: “Тоді викладалися
окремо алгебра, геометрія, тригонометрія. Всі учні нашого класу, які мали значну
перерву у навчанні і досить слабкі знання, із значним інтересом відвідували уроки
Івана

Гуровича.

Чіткі,

логічні

пояснення

програмового

матеріалу

супроводжувалися роздумами, різними ілюстраціями, практичним застосуванням
теорії, стимулюванням до самостійного, творчого мислення. Практикувалися
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різного роду самостійні роботи, зокрема, написання рефератів. Наприклад, багато
учнів працювало над темою “Функція та її філософський зміст”. Бажаючим учням
пропонувалися задачі підвищеної складності, які виходили за межі шкільної
програми.
Іван Гурович навчив нас виконувати в кольорі малюнки до стереометричних
задач, що допомагало розв’язувати складні задачі, розвивало просторову уяву.
Потім ніколи і ніде я не зустрічався з такою методикою.
Якщо ж в учнів виникали труднощі в процесі роботи над рефератами чи при
розв’язуванні задач, Ткаченко організовував у себе вдома своєрідні семінари,
дискусії, які не обмежувалися математикою і фізикою, а обговорювалися й
питання громадського життя, політичні події” [102, 55].
Під керівництвом І.Г.Ткаченка учні залучалися й до виготовлення наочності
до уроків математики /моделей, таблиць, схем/. Доцент Кіровоградського
педуніверситету, кандидат педагогічних наук Н.Д.Волкова, колишня учениця
І.Г.Ткаченка, характеризує його уроки таким чином: “Мені довелося побувати на
уроках І.Г.Ткаченка, керувати педагогічною практикою студентів-математиків.
Всі його уроки структурно-цілісні, цікаві методикою, достатньо високого
наукового рівня і в той же час доступні для сприймання всіма учнями. Вражало
ставлення до учнів – глибока повага, ввічливість, коректність, ніякої показної
строгості, але необхідна вимогливість. Таке ж ставлення і до студентів, навіть
якщо вони допускали на уроці якісь огріхи. Студенти знову просили направити їх
на практику до Івана Гуровича” [102, 57].
На думку учня І.Г.Ткаченка, нині міністра освіти і науки України
С.М.Ніколаєнка: “Його уроки - це надзвичайно цікаве дійство серйозного
вченого-математика, витонченого до артистизму педагога, людини розумної і
творчої, і ще надзвичайно відданої своїй справі” [102, 9].
Л.Г.Бойчук, вчитель математики Богданівськоі загальноосвітньої школи № 2,
вчитель-методист, випускниця Богданівськоі середньої школи № 1 стверджує, що
математика у викладанні І.Г.Ткаченка здавалась учням легкою і доступною для
сприйняття наукою. Вона акцентує на тому, що вчитель на уроках приділяв
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велику увагу самостійній роботі, логічному мисленню, навчав узагальнювати і
систематизувати, часто користувався методом випереджаючого навчання, а тому
учні відчували радість пізнання, захоплення, раділи успіхам колективної
діяльності. Після кожного з численних відряджень І.Г.Ткаченко привозив книги,
якими поповнювались фонди кабінету математики і методичного кабінету, а це
сприяло ознайомленню учнів з новинками наукової і науково-популярної
літератури і тим самим стимулювався інтерес до улюбленого предмету [102, 94].
Важливий аспект уроків математики висвітлює учениця І.Г.Ткаченка, а нині
вчитель-пенсіонер В.Голубицька. Кожен свій урок він розпочинав запитанням:
“Які відкриття науки вам стали відомі?” Ці хвилини уроку не відволікали учнів
від математики, навпаки, після обміну думками з тих чи інших питань вони ще
енергійніше бралися за розв’язування задач. Такий підхід до проведення уроків
давав можливість стимулювати самоосвітню діяльність школярів. Досить часто
уроки математики розпочиналися поетичною хвилинкою. І.Г.Ткаченко читав
напам’ять

поезії

Т.Г.Шевченка,

І.Я.Франка,

Л.Українки,

О.С.Пушкіна,

М.Ю.Лермонтова, сучасних поетів. Учні також вчили напам’ять свої улюблені
вірші.
І.Г.Ткаченко намагався побудувати урок таким чином, щоб школярі не
відчували себе сильними і слабкими. Він ділив клас на п’ятірки з періодичною
зміною їх керівників. Краще підготовлені учні консультували членів п’ятірки, а
слабших вчитель консультував особисто. За такої організації роботи на уроках
відстаючих з математики не було. Часто вчитель доручав сильним учням
опитувати клас або й пояснювати новий матеріал, що виховувало любов до
математики, інтерес до праці вчителя [102, 104].
І.Г.Ткаченко ще в другій половині 50-х - першій половині 60-х років
минулого століття сміливо став на шлях подолання стереотипів у навчанні
математики, а пізніше й інших дисциплін. З цією метою він активно включився в
експериментальну роботу, яку здійснював О.О.Хмура – учитель математики,
завідувач

кабінетом

математики

вдосконалення кваліфікації учителів.

Кіровоградського

обласного

інституту
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Результати досліджень показували, що на уроках математики в старших
класах систематично порушується одна з неодмінних умов навчального процесу –
гармонійне поєднання в навчанні урахування індивідуальних особливостей
кожного учня, його нахилів, інтересів, інтелектуальних і фізичних особливостей.
Структура досліджених уроків виявилася однаковою – комбінований урок.
Методика викладання математики в старших класах, що склалася на той час,
не усувала труднощів, які виникали в учнів у процесі навчання, і мало
враховувала здібності і можливості кожного школяра. Наприклад, під час
розв’язування задач на застосування теоретичних знань всі старшокласники
незалежно від рівня підготовки часто виконували завдання однакової складності.
“Зрівнялівка” в класних і домашніх завданнях призводила до гальмування
розвитку учнів з різною математичною підготовкою, сковувала їх ініціативу і
творчість [280, 7].
В результаті тривалого педагогічного експерименту, спостереження і аналізу
уроків, проведених з 1956 до 1959 року спочатку в Кіровоградській середній
школі № 6, а потім з 1959 до 1963 року – в СШ № 27 та № 31 м.Кіровограда і в
Заваллівській школі Гайворонського району та ще в 40 школах області, була
створена і практично апробована нова форма організації навчальної праці при
вивченні математики в старших класах середньої школи, яка відома в
педагогічній літературі як лекційно-практична система навчання. “Суть нової
організації навчального процесу з математики в старших класах полягає в тому,
що окремі ланки навчального процесу /повторення, формування умінь і навичок,
засвоєння нових знань, виявлення знань і т.д./ було виділено в самостійні уроки.
Нова форма організації навчання в старших класах розрахована на тематичне
планування програмного матеріалу на чверть, півріччя і передбачає такі типи
уроків:
а/ підготовчі;
б/ засвоєння нових знань;
в/ тренувальних вправ або практичних занять;
г/ семінарських занять;
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д/ контрольно-залікові [278, 31-32].
На думку Т.В.Гришиної, і сьогодні відгомін ідей О.О.Хмури “виразно
відчутний у сьогоднішніх підходах до організації шкільної справи. О.Хмура
розробив принцип багатоступінчастого навчання математики та перетворив
лекційно-практичну систему викладання в ефективний засіб його реалізації” [78,
4].
Серед шкіл області, в яких здійснювалась експериментальна робота, була і
Богданівська середня школа № 1. Тут починаючи з 1961-1962 навчального року
була запроваджена лекційно-практична система навчання з математики та фізики.
У 1962 р. в журналі “Радянська школа” І.Г.Ткаченко у статті “Наш досвід роботи
по-новому” наводить один з варіантів тематичного планування курсу геометрії в
10 класі. Автор за результатами вивчення теми “Перпендикуляр і похилі до
площини” робить висновок: “Як показала практика, лекційно-практична форма
навчання, безперечно, забезпечує поліпшення якості теоретичних знань і
практичних навичок учнів. Застосувавши її, ми мали можливість запровадити
усне і письмове доведення теорем /за допомогою моделі і рисунка/; розв’язування
задач /за допомогою моделей, виготовлених самими учнями, і стереометричного
ящика, рисунків/, складання конспекту за підручником, виконання обчислень за
допомогою таблиць та логарифмічної лінійки.
Вчителі нашої школи вважають, що необхідною запорукою успішного
здійснення лекційно-практичної форми навчання є чітке поетапне планування
кожної теми” [177, 63].
Про вагому участь І.Г.Ткаченка в експерименті, який здійснював О.О.Хмура,
свідчить і той факт, що в дисертаційному дослідженні останнього “Організація і
методика навчальних занять з математики у старших класах середньої школи”
грані досвіду І.Г.Ткаченка в аспекті індивідуалізації викладання математики
висвітлюються на 47 сторінках:
- Підготовчий урок “Перпендикуляр і похилі до площини” /Структуризація
повторення, моделювання теореми про перпендикуляр і похилу на авторській
просторовій моделі/ [278, 95-96];
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- “Квадратні рівняння”. /Практичне застосування теоретичних відомостей,
активізація самостійної роботи на уроці/ [278, 106-115]. Квадратні рівняння
застосовуються до розв’язування задач, складених на матеріалі колгоспу
“Батьківщина”. Математичний зміст викладено у чотирьох таблицях на
повторення.
Урок супроводжується авторськими методичними вказівками до проведення,
що розкривають технологію його втілення і методику формування розумових дій
/висхідний аналіз, синтез, встановлення аналогій/. П’ять технологічних моментів,
висвітлених у тексті, дають всі підстави стверджувати про особистісну орієнтацію
змісту на фоні поєднання групових та індивідуальних форм роботи. Урок
І.Г.Ткаченка свідчить про стійкий потяг до новаторства, не дивлячись на вже
отримане офіційне схвалення досвіду трудової підготовки учнів.
Приклади уроків з теми “Дійсні числа” /стенограма уроків зроблена в 1
чверті 1963-64 навчального року; с.182-217/ розкривають творчу лабораторію
І.Г.Ткаченка як учителя математики:
- чітка структуризація змісту;
- повнота і варіативність обгрунтувань;
- умотивованість суджень;
- забезпечення продуктивної праці кожного учня протягом 45 хвилин уроку;
- можливість вибору учнями рівнів опрацювання змісту /3 варіанти
складності/;
- доцільні переходи від теоретичних моментів до вироблення практичного
досвіду;
- продуманий зміст доурочної підготовки учнів і його повне використання
на уроці;
- високий

рівень

методичної

культури

вчителя

/записи,

запитання,

коментарі, пояснення, побудова малюнків/;
- прозорість для учня критеріїв оцінювання кожного виду роботи;
- чіткий технологічний супровід уроку /авторські коментарі, засоби
унаочнення, зміст завдань/;
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- бездоганна культура мови вчителя.
Опрацьовуючи ці матеріали сорокарічної давності, можна зробити висновок
про сучасність професійних поглядів І.Г.Ткаченка - вчителя математики, творчі
здобутки якого залишаються суголосними фаховим напрацюванням сьогодення і
вже проросли у перспективному педагогічному досвіді вчителів Кіровоградщини
[102, 52-53].
В погодженні з автором експерименту О.О. Хмурою І.Г.Ткаченком було
внесено деякі зміни і доповнення в первісний варіант лекційно-практичної форми
навчання, застосувавши її спочатку для природничих наук, потім – виробничого
навчання і на заключному етапі - для гуманітарних наук. Експеримент тривав 10
років і дав позитивні результати.
У книзі “Богданівська середня школа” І.Г.Ткаченко підводить своєрідні
підсумки багаторічної роботи з використання лекційно-практичної системи
навчання. На його переконання, її “треба розглядати у зв’язку із загальним
удосконаленням навчання і виховання в школі взагалі і удосконаленням системи
політехнічного навчання й трудового виховання в старших класах зокрема. Ця
форма виросла з комбінованого уроку. Вона відповідає новим умовам роботи і
тим завданням, які школа розв’язує сьогодні, готуючи своїх вихованців до роботи
в сфері матеріального виробництва.
Суть лекційно-практичної системи навчання з предметів природничих і
математичних наук полягає в тому, що в межах навчальної теми /розділу/ окремі
ланки навчального процесу /підготовка до засвоєння нових знань, вивчення
нового матеріалу, закріплення і повторення пройденого, формування відповідних
умінь і навичок, систематизація і перевірка знань тощо/ виділені в самостійні
уроки з чітко окресленою дидактичною метою, власною структурою і методами
роботи” [119, 100-101]. Там же дається стисла характеристика окремих типів
уроків.
У „Богданівській середній школі” І.Г.Ткаченко розкриває і систему роботи
вчителів математики, які викладали у ІV-VІІІ класах. Вони, зокрема, широко
використовували метод евристичної бесіди, складовою частиною якої є
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використання досвіду учнів для пізнання нових закономірностей, формування
правил, доведення теорем. Матеріальною основою евристичної бесіди є
дидактичний роздавальний матеріал, наочність, технічні засоби навчання
/проекційна апаратура/, індивідуальні картки з малюнками і запрограмованим
текстом. Для ілюстрації автор наводить розробку уроку математики у 5 класі на
тему “Сума кутів трикутника” вчителя Н.П.Дорошенка. Структура уроку
передбачає:

фронтально-тематичне

опитування

учнів,

практичну

роботу,

практичну роботу із моделлю прямокутника, усні вправи на розв’язування
практичних, пізнавальних і творчих задач, завдання додому. На думку
І.Г.Ткаченка, єдність чуттєвого і логічного пізнання, єдність образу і слова –
визначальна характеристика уроку, його наукової і виховної цінності, що повинне
стати правилом у роботі кожного вчителя [119, 86-91].
Велику увагу І.Г.Ткаченко приділяв проблемі естетичної досконалості уроку
математики. У бесіді з автором книги “Союз труда и красоты” (О трудовом,
нравственном и эстетическом воспитании в сельской школе) В.В.Нєвєровим він,
зокрема,

підкреслив:

“…урок

математики

можна

вважати

естетично

підготовленим тоді, коли він небагатослівний, чіткий, доцільний, дуже місткий за
своїм змістом. На мою думку, місткість такого уроку залежить від уміння вчителя
спеціально створювати опорні висоти, між якими, як між двома берегами,
необхідно перекинути міст. Цей міст і є творчість учня. Ідеальний урок, по-моєму,
той, який настільки доцільний, що майже увесь складається з діяльності дітей, а
вчитель тільки диригує… завданнями всілякого роду і короткими поясненнями
того, без чого не можна подолати опорну висоту. Мені здається, що такий урок
створює душевний, творчий настрій, а отже, має свій естетичний відтінок. Мені
думається, в цьому напрямку повинне йти вдосконалення естетичного виховання
на уроках фізико-математичного циклу.
Я не заперечую, що повинні бути яскрава наочність, технічні засоби
навчання. Але все це повинне бути в міру. Головне все-таки – це вираження
змісту уроку самим учителем і його вихованцями. Тоді урок буде естетично
звучати. Якщо цього не буде, то буде хороша суха математична наука, будуть
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числа, цифри, але вони не будуть співати. Пісня народжується в творчості. У
спільній творчості учителя і учнів” [76, 74].
Педагогічний колектив Богданівської середньої школи № 1 брав участь у
всесоюзному експерименті з переходу на новий зміст початкової освіти, який
здійснювався у 1968-1971 рр. В експерименті брала участь вчителька з
двадцятирічним стажем роботи Н.С.Ратушна. Дослідження здійснювалося
комплексно.

Вивчалося

наукове,

психологічне,

дидактичне,

методичне,

організаційне забезпечення нового змісту освіти. З математики новинкою було
застосування елементів алгебри. Діти оперували термінами “вираз”, “формула”,
“рівняння”, вчилися розуміти буквену символіку чисел, властивості математичних
дій. Уперше аналіз задач проводився з допомогою схематичних коротких записів,
що унаочнювали взаємозв’язки між математичними даними. Це дозволяло раніше
розпочинати вивчення не лише простих за структурою, а й складних задач,
причому у прямій і оберненій формах.
Учні привчалися відшукувати різні варіанти розв’язку прикладів і задач,
детально розписувати арифметичні дії, послідовно міркувати й доводити свою
думку.
Серед провідних методів навчання перевага надавалася дослідницькопошуковому та проблемному, що докорінно змінило сутність уроку: замість
механістичного заучування учні вчилися усвідомленого засвоєння матеріалу.
Не менш важливим було використання на уроках дидактичних ігор, які
сприяли

активізації

пізнавального

інтересу

дітей,

формуванню

у

них

ініціативності й самостійності.
І.Г.Ткаченко як керівник школи і досвідчений вчитель математики взяв на
себе керівництво експериментом. Упродовж двох навчальних років він відвідав у
Н.С.Ратушної 172 уроки, кожен з яких детально обговорювався з учителькою.
Директор школи не лише спостерігав за процесом апробації, а й активно
пропонував власні ідеї. Разом з учителькою він розробив логічно обгрунтовану
структуру уроку, яка дозволяла поєднувати чуттєве сприйняття й абстрактне
мислення школярів.
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У результаті проведеного дослідження І.Г.Ткаченко визначив 5 основних
вимог до уроку:
1. Єдність педагогічних і психологічних засад.
2. Створення проблемних ситуацій і відповідна дослідницько-пошукова
діяльність учнів.
3. Унаочнення процесу пізнання.
4. Диференціація самостійної роботи учнів.
5. Науково-практичний підхід до індивідуалізації домашніх завдань [102,
66].
Він також виділив дидактичні умови ефективності навчання в початковій
школі за новими програмами і підручниками, зокрема, з математики:
- наукова організація праці вчителя та учнів;
- дослідницька діяльність школярів на основі поєднання проблемнопошукових та інформативних методів навчання;
- диференційований підхід до навчання й виховання дітей;
- прогнозування та проектування можливих результатів діяльності вчителя
та учнів;
- глибоке розуміння вчителем наукових, психологічних, дидактичних,
методичних і виховних цілей навчального матеріалу [102, 66-67].
Позитивні

результати

експериментальної

роботи

були

відзначені

Міністерством освіти УРСР, досвід роботи І.Г.Ткаченка і Н.С.Ратушної
узагальнено

обласним

інститутом

удосконалення

кваліфікації

вчителів.

Подальший розвиток початкової освіти не лише в області, а й в країні багато в
чому завдячує результатам експерименту, який проводився в Богданівській
середній школі № 1.
І.Г. Ткаченко як учитель математики звертав увагу на якість викладання
цього предмету в загальноосвітніх школах. Він брав участь у всесоюзній дискусії,
започаткованій у 1980 році на сторінках журналу „Коммунист”. У статті
академіка Л.С.Понтрягіна “О математике и качестве ее преподавания”, автор
висловив глибоку стурбованість станом викладання цього предмету у школах

103

країни. Він проаналізував реформування вивчення математики, здійснене в 70-ті
роки і дійшов висновку, що включення в шкільний курс елементів математичного
аналізу, теорії ймовірностей тощо можна розцінювати як явище позитивне, але в
основу викладу автори діючих підручників поклали теоретико-множинний підхід,
який

відзначався

підвищеним

ступенем

абстракції

і

передбачав

певну

математичну культуру, якою школярі не володіють і не можуть володіти. Її не
було і у більшості вчителів. Наслідками цього стали штучне ускладнення
навчального матеріалу і непомірне перевантаження учнів, поширення формалізму
в змісті навчання і відрив його від життя, від практики. Багато важливих понять
шкільного курсу математики /поняття функції, рівняння, вектора і т.д./ стали
важкодоступними для свідомого засвоєння їх учнями.
Академік Л.С.Понтрягін дійшов висновку, що тодішні шкільні підручники з
математики – крок назад у трактуванні цієї науки, вони неспроможні за своєю
суттю, бо вихолощують суть математичного методу [86, 105].
Що стосується вдосконалення шкільного курсу математики, то він повинен, з
точки зору Л.С.Понтрягіна, по-перше, узагальнювати наочні уявлення і
практичний досвід учнів та готувати їх до застосування математичних знань в
наступній діяльності; по-друге, сприяти виробленню у школярів твердих навичок
усного рахунку, розвитку логічного мислення; по-третє, учні мають оволодівати
тими математичними поняттями, з якими їм доведеться зустрічатися в практичній
діяльності, а запроваджені терміни і символи повинні бути погоджені із
загальноприйнятими в науково-технічній літературі [86, 109-110].
На сторінках часопису розгорнулася дискусія за участю, зокрема, академіків
АН СРСР О.М.Тихонова, І.М.Виноградова, В.С.Владимирова, В.А.Амбарцумяна,
члена-кореспондента АН СРСР А.І.Кострикіна, доктора педагогічних наук
Ю.М.Колягіна, міністра освіти СРСР М.А.Прокоф’єва. У ній взяв участь і
І.Г.Ткаченко - єдиний учитель математики з усього колишнього Союзу. Він так
окреслив свою позицію з приводу публікації статті академіка Л.С.Понтрягіна: “Я і
мої колеги по роботі повністю розділяємо і підтримуємо основні положення статті
і ту принципову оцінку, яка дана в ній новій програмі і новим підручникам з
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математики... Проблема вдосконалення математичної освіти учнів середньої
школи - комплексна за своїм характером, змістом і способами практичного
здійснення, і для її вирішення необхідно об’єднати зусилля провідних вчених
країни, методистів і талановитих учителів-практиків. Шкільний курс математики
повинен зайняти своє місце в системі ...виховання учнів, сприяти вдосконаленню
навчально-виховного процесу і підготовки вихованців школи до трудової
діяльності в умовах соціально-економічного і науково-технічного прогресу [189,
119].
Таким чином, за визначенням Т.В.Гришиної, методична система вчителя
математики І.Г.Ткаченка полягала в наступному:
- знання не пояснюються вчителем, а здобуваються самостійно учнем на
уроці. Вчитель тільки повинен створити для цього потрібні умови;
- учень - не майбутня людина, а нинішня. Треба поважати його гідність і
вміти побачити життєву перспективу;
- вчитель - не вище учня. Він просто завжди поруч;
- школа повинна навчити дитину працювати над собою. Доступ до знань доступ до способів їх здобування;
- уроку “взагалі” не буває. Кожний урок передбачає роботу конкретного
учня для досягнення певного рівня знань;
- учень - не статична фігура. Його навчання повинно відбуватись на
посильному рівні, але за ростучим варіантом [102, 52].
Сучасні форми роботи творяться тоді, коли в навчально-виховний процес
приходять інноваційні ідеї. Водночас на сучасному етапі розвитку освіти зростає
цінність педагогічних ідей і технологій, що витримали іспит часом.
Ідеї лекційно-практичної системи навчання, до створення якої активно
долучався І.Г.Ткаченко, активно функціонують і в сучасній школі, бо вона дає
змогу максимально наблизити викладання предмета до рівня пізнавальних
можливостей кожного учня, тобто забезпечити процес індивідуалізації навчання.
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РОЗДІЛ 3
ВПЛИВ І.Г. ТКАЧЕНКА НА РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ІДЕЙ І
ШКІЛЬНОЇ ПРАКТИКИ
3.1. Творча співпраця В.О. Сухомлинського
та І.Г. Ткаченка
В умовах розбудови української національної системи освіти на початку XXI
століття надзвичайно актуальною є проблема органічного поєднання, синтезу
надбань сучасної української педагогіки, новітніх зарубіжних педагогічних
технологій,

здобутків

української

педагогічної

думки

/від

"Повчання"

В.Мономаха до К.Д.Ушинського, Б.Д.Грінченка, С.Ф.Русової, С.О.Сірополка,
Г.Г.Ващенка та ін./. Особливого значення набуває також глибоке осмислення
напрацювань української радянської школи /особливо в 50-70-ті роки XX ст./,
вивчення досвіду вирішення цілого комплексу проблем кращими педагогічними
колективами Кіровоградщини. Йдеться про проблеми демократизації, гуманізації,
гуманітаризації

освітнього

процесу,

громадянського

виховання,

розвитку

мислення і пам’яті дітей, турботи про їх здоров’я, розвитку інтересу до знань,
оволодіння навичками самоосвітньої роботи, прагнення до самовдосконалення,
гармонії взаємодії з природою, трудового виховання тощо. В умовах сьогодення
новаторство не може протиставлятися педагогічним традиціям, адже своїми
коренями воно сягає саме їх.
В цьому контексті видається актуальним зробити порівняльний аналіз
педагогічних ідей педагогів другої половини XX століття В.О.Сухомлинського та
І.Г.Ткаченка. Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського вивчена не лише в
Україні, а й в усьому світі досить грунтовно [107,108]. Цього поки що не можна
констатувати щодо освітньої діяльності і педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка.
Думається, робляться

лише перші кроки щодо усвідомлення феномена

І.Г.Ткаченка - талановитого вчителя, науковця, керівника школи. Аналіз його
творчої

спадщини

дає

підстави

самодостатньої педагогічної системи.

для

висновку

про

наявність

цілісної
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Для сучасної української школи в умовах радикального реформування
аграрного сектора української економіки актуальним є раціональне використання
досвіду Богданівської середньої школи з організації трудового навчання і
виховання учнівської молоді. Потребують глибокого аналізу численні наукові
праці І.Г.Ткаченка, присвячені специфіці, проблемам і перспективам сільської
школи. Корисним для національної системи освіти, яка реформується, може бути
досвід управлінської діяльності педагога, його робота з директорським корпусом
області, оскільки майже два десятиліття він керував школою творчо працюючого
директора при обласному інституті удосконалення вчителів.
Значна увага приділялась І.Г.Ткаченком дослідженню методичних підходів
до викладання базових дисциплін, різним аспектам формування наукового
світогляду учнів, діяльності учнівських наукових товариств, шкільних таборів
праці і відпочинку, професійному становленню молодих вчителів тощо. Зазначене
дає можливість констатувати наявність цілісної і багатогранної педагогічної
системи І.Г.Ткаченка, яка потребує серйозного наукового дослідження.
Органічною складовою цієї системи є праці, присвячені осмисленню
педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. За нашими підрахунками їх
більше 30. Серед них книга у співавторстві з Н.Ангелуцою [237], статті у
наукових збірниках [239, 157, 1], спогади про В.О.Сухомлинського, вміщені у
двох книгах [126,110-117], [125, 31-38], 17 статей у журналах та газетах, рецензії
на книги В.О.Сухомлинського "Педагогічний колектив середньої школи" /1958/,
"Виховання радянського патріотизму у школярів" /1960/, "Серце віддаю дітям"
/1974/, "Павлиська середня школа" /1978/, "В.А.Сухомлинский об умственном
воспитании" /1984/, "В.А.Сухомлинский. Библиография" /1987/. Крім того, 12
квітня 1973 року на сторінках газети "Правды Украины" була опублікована
рецензія-відгук І.Г.Ткаченка на книгу письменника Б.Тартаковського "Повесть об
учителе Сухомлинском" /М.:1972/. Отже, бачимо постійний, глибокий інтерес
І.Г.Ткаченка до педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського.
Аналізуючи освітню діяльність і педагогічну спадщину І.Г.Ткаченка і
В.О.Сухомлинського, ми прийшли до висновку, що їх професійне становлення,

107

науково-педагогічна діяльність відбувалися спочатку в умовах тоталітарної, а
потім авторитарної системи влади, в умовах однопартійної диктатури. Це не
могло не накласти відбитку на їх діяльність та педагогічну спадщину. Сторінки їх
праць справді рясніють посиланнями на матеріали партійних з’їздів, пленумів,
постанов партії і уряду, на праці К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Леніна, Н.Крупської,
А.Луначарського, М.Калініна тощо. Але, на нашу думку, це жодною мірою не
применшує їх значення для сьогодення, бо розквіт таланту обох педагогів мав
місце якраз в кінці 50-х та в 60-ті роки XX ст., в час так званої "хрущовської
відлиги", часу великих сподівань на очищення суспільства від сталінізму. Саме
тоді народжується такий суспільний феномен, як шестидесятництво. Воно, як
зазначає відомий дослідник цього періоду Г.Касьянов, було породжене
радянською системою, виросло з неї і боролося проти неї, нерідко спираючись на
ідейні засади, юридичні норми і прецеденти цієї ж системи. Розширення простору
свободи в умовах хрущовської "відлиги" навіть у рамках офіційної ідеології дало
могутній поштовх подальшому поступу. Шестидесятники, діючи в рамках
радянської системи, прагнули відновити суму втрачених за радянської влади
соціально-психологічних

якостей

інтелігенції:

природну

самоповагу,

індивідуалізм, орієнтацію на загальнолюдські цінності, повагу до природних
етичних норм. І це було першою ознакою внутрішньої деградації авторитарної
системи, яка допустила формування альтернативного інтелектуально-духовного
простору [49, 16-17].
Відомий представник шестидесятництва Є.Сверстюк виділяє заслуги його
покоління "...в обороні своїх національних традиційних цінностей, свого єства, в
обороні своєї гідності. Крім загальних цінностей, мусили ще віднайти і відновити
поганьблену національну святиню” [96, 24]. Навіть перебуваючи на позиціях
ортодоксального марксизму, шестидесятники знаходили можливість для критики
тодішньої системи якщо не відкрито, то в завуальованій формі. Це стосується і
В.О.Сухомлинського та І.Г.Ткаченка. Про це свідчить список праць павлиського
директора, опублікованих в ті роки: "Вірте в людину" /1960/, "Людина
неповторна" /1962/, "Дума про людину" /1963/, "Шлях до серця дитини" /1963/,
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"Виховання особистості в радянській школі" /1965/, "Серце віддаю дітям" /1969/.
Це справжній людиноцентризм, який разюче відрізняється від сталінського
бачення людини як "гвинтика" комуністичної системи, слухняного виконавця волі
тоталітарної системи. Такий підхід безроздільно панував до середини 50-х років.
Сьогодні особистісно-орієнтоване навчання і виховання в ряді випадків
оцінюється як педагогічна інновація. Основи ж бачення дитини як неповторної
особистості, диференційованого підходу до організації навчально-виховного
процесу в радянській школі закладались в ті роки.
О.В.Сухомлинська у статті "Василь Сухомлинський у зарубіжжі" (до 80річчя від дня його народження), мабуть, уперше в українській педагогіці дала
переконливу відповідь на питання про те, хто ж такий В.О.Сухомлинський:
радянський педагог, спадщина якого належить комуністичній системі, чи педагог
планетарного рівня. Вона говорить про твори В.О.Сухомлинського як про
"певною мірою аполітичні" і такі, що "стосуються проблем розвитку дитини й
можуть бути прийнятними для будь-якого суспільного середовища, у будь-якій
країні з будь-яким суспільним ладом" [109, 5].
Принципово важливим є визнання нею дихтомії /двоїстості/, притаманної не
лише В.О.Сухомлинському, а й багатьом відомим педагогам світу. Наводячи
конкретні документи, які свідчать про жорсткий партійний диктат, в умовах якого
творилися книги В.О.Сухомлинського, вона робить висновок, що "частина
ідеолого-партійної політичної риторики у творчості В.О.Сухомлинського - це
дотримання канонів і наказів…” [109, 6] існуючої системи влади.
"Але, вочевидь, і сам автор,- зазначає далі О.В.Сухомлинська, - ...був
прихильником і адептом соціалістичної ідеї, де "ідеї соціалізму як народної
утопії-мрії органічно поєднувались із загальнолюдськими, гуманістичними
цінностями"/ [109, 6].
Отже,

данина

комуністичній

риториці,

яка

міститься

в

працях

В.О.Сухомлинського та І.Г.Ткаченка, може розцінюватись як данина часові - і не
більше. Не випадково професор із Дрогобича О.Вишневський характеризує
В.О.Сухомлинського як "щирого українця і прихованого християнського
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гуманіста" [16].
Велика увага до педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського з боку
богданівського директора була абсолютно закономірною, оскільки, як зазначає
О.В.Сухомлинська: "Творча й особиста дружба об’єднувала його й Івана
Гуровича Ткаченка, який, віднайшовши свій шлях у педагогіці, звіряв свої ідеї з
поглядами Василя Олександровича, радився з ним, щиро радів його успіхам та
підставляв своє чоловіче плече, підтримував, коли на павлиського директора
обрушився шквал незаслуженої критики. Іван Гурович продовжував бути одним з
найбільш відданих прибічників Василя Олександровича після його передчасної
смерті" [43, 37].
На сторінках книг В.О.Сухомлинського знаходимо сповнені поваги оцінки
педагогічної діяльності богданівського директора: "Справді народний учитель людина, що вміє "глаголом жечь сердца людей". Є у нас на Україні прекрасний
майстер - учитель математики Іван Гурович Ткаченко, директор Богданівської
середньої школи Знам’янського району Кіровоградської області, заслужений
учитель школи. Понад тридцять років віддав він улюбленій справі. Послухайте, як
він говорить із своїми вихованцями, і ви відчуєте, що означає виховання словом.
Здається, що кожне слово, з яким він звертається до дітей, напрямлене на ту саму
хвилю, що й потаємні струни дитячої душі. Він знає, яку реакцію викличе в
дитячих серцях кожне його слово, і будить словом саме ті почуття, які треба
збудити в даний момент. Це уміння володіти словом іде від великої внутрішньої
культури, від знання душі дітей, від життєвої мудрості, від морального права
вчити і повчати" [111, 251-252]. У своїй праці "Серце віддаю дітям"
В.О.Сухомлинський серед прекрасних директорів, які брали активну участь у
виховній роботі, називає й І.Г.Ткаченка: "Це - справжні майстри педагогічного
процесу, їхні уроки - зразок для вчителів... У них є чого повчитися і вчителю, і
класному керівникові... Та мені здавалося, і це переконання зараз стало ще
глибшим, що найвищий ступінь виховної майстерності - це безпосередня і дуже
тривала участь директора школи в житті одного з первинних учнівських
колективів" [112, 10].
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Обидва педагоги і вчені свого часу визначили стратегію і тактику
впровадження праці у навчально-виховний процес. В Богданівській і Павлиській
школах бачимо органічне поєднання праці і краси, культу матері, Батьківщини,
книги, культу хліба. У цих сільських школах панувала висока культура
управління, глибока наукова думка, плідно функціонували навчально-дослідні
ділянки, майстерні, теплиці, шкільні сади, діяли наукові товариства, серія
технічних гуртків тощо. Як вважає один із соратників В.О.Сухомлинського та
І.Г.Ткаченка, колишній директор Олександрійської середньої школи № 13
І.А.Шевченко, в Богданівській СШ № 1 педагогічні ідеї В.О.Сухомлинського
втілювалися в життя, діяли. Якщо І.Г.Ткаченко вчився у В.О.Сухомлинського
майстерності роботи з учнями молодших класів, то В.О.Сухомлинський
захоплювався досягненнями богданівського директора в організації учнівської
виробничої бригади, яка обробляла понад 100 гектарів землі, мала свої трактори,
сівалки, автомобілі. І.Г. Ткаченко і його школа були своєрідним полігоном,
лабораторією, де перевірялись, відпрацьовувалися, застосовувались і жили
повноцінним життям не лише власні педагогічні надбання, педагогічний досвід,
але й все те нове, що дослідив, відкрив, узагальнив В.О. Сухомлинський [125,6162].
Обидва педагоги здійснювали постійний обмін думками щодо пошуку
шляхів, новітніх технологій навчання, виховання, постановки експериментів в
педагогіці і тим самим збагачували один одного. Багато педагогічних ідей
В.О.Сухомлинського директор з Богданівки апробував у своїй школі.
В сімейному архіві

І.Г.Ткаченка зберігаються

оригінали

20

листів

В.О.Сухомлинського, написаних в період від квітня 1958 до червня 1970 року, в
яких він ділиться думками, планами роботи над книгами, дякує І.Г.Ткаченку за
рецензії на статті та монографії. Обидва директори напружено шукають
оптимальну структуру учнівської виробничої бригади. В.О.Сухомлинський дає
поради І.Г.Ткаченку щодо роботи над дисертацією на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук. В листі від 22 листопада 1962 року читаємо: "Я
готовий бути Вашим керівником у роботі над дисертацією. Готовий від усієї душі
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і з вірою у Ваші сили. Звичайно, при тій умові, коли на це погодяться в Науководослідному інституті педагогіки. Якось виходить так, що в останній час я
відходжу від участі в роботі Інституту педагогіки. Це стається зовсім не з моєї
вини."[300]. В скрутні моменти свого життя /а таких було чимало/ він ділиться
наболілим зі своїм однодумцем. В листі, датованому 6 вересня 1965 року,
В.О.Сухомлинський з гіркотою пише: "Я зараз переживаю, переборюю гіркі
почуття, але не знаю, чи вдасться їх перебороти. Відчуваю несправедливу образу,
ні з ким не ділився цими думками, ділюся з Вами - другом, товаришем. Одержав
від Сухаревської Н.П. і Стельмухова Д.Ю. поздоровлення з нагородженням
медаллю А.С.Макаренка. Це мене дуже порадувало. Це по суті найдорожча для
нас, педагогів, нагорода. Треба було їхати до Києва для одержання нагороди, але я
не зміг поїхати. І ось читаю в газеті список нагороджених - мене немає. Чому?
Догадуюсь: наша міністр вирішила викреслити мене із списку нагороджених /чи
представлених/ за те, що я не приїхав. Це в її стилі. Але хіба медаль в даному разі
давалась за те, приїхав ти чи не приїхав? І чи знає міністр, чи поцікавилась вона,
чому я не зміг приїхати? Я вже зібрався йти на вокзал до поїзда, як раптом
трапилось нещастя. Дружина, що сиділа на дивані, раптом скрикнула і впала. Не
могла встати чотири дні /гострий приступ радикуліту/, нікого, крім нас двох, дома
не було; хіба я міг залишити її? І чи до того мені було, щоб комусь дзвонити чи
пояснювати, чому я не можу поїхати?
Цієї образи я не можу забути і перенести. Я прийняв рішення - не бути
залежним від такого міністра. Важко, дуже важко зробити цей крок, важко
залишати республіку, де стільки хороших друзів, важко залишати школу, куди
вкладено стільки сил. Але ще важче відчувати, що з примхи людини, дуже далекої
від школи і виховання, тебе на кожному кроці можуть образити. І за віщо? За те,
що я зробив так, як треба зробити. ...Зараз я на такому роздоріжжі... Думаю, що ні
за яких обставин не перерветься наша дружба. Це моє велике бажання"[302].
Міцна дружба зв’язувала І.Г.Ткаченка з В.О.Сухомлинським більше 25 років.
У своїх спогадах богданівський директор згадує: "Мені, як і моєму поколінню
вчителів, випало велике щастя понад чверть століття духовно спілкуватися з
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Василем Олександровичем, збагачуватися його ідеями, осмислювати практику
багатогранну, своєрідну, неповторну” [126, 109]. Ще в 1978 році І.Г.Ткаченко у
статті, присвяченій 60-річчю від дня народження В.О.Сухомлинського, згадує про
свої враження від виступу павлиського директора на обласній нараді активу
працівників народної освіти у 1950 році. Особливе враження зробили на нього
"три кредо" вчителя, сформульовані В.О.Сухомлинським: по-перше, бути на рівні
наукових знань епохи; по-друге, мати ідеал виховання, чітку програму виховання
особистості школяра; по-третє, мати серце, сповнене любові до дітей [266].
І.Г.Ткаченко згадував у 1990 році, що п'ятдесяті роки запам’яталися йому
передусім тим, що директорський корпус області, запалений особистим
прикладом В.О.Сухомлинського, прагнув досконало оволодіти методикою
навчання і виховання. Докладно вивчалися праці класиків педагогічної науки,
відбувалися дискусії, обмін думками з актуальних проблем навчання і виховання,
відгомін яких знайшов відображення в книгах В.О.Сухомлинського [126, 109110].
У вересні 1958 року І.Г.Ткаченко на сторінках "Кіровоградської правди"
виступає з рецензією на книгу В.О.Сухомлинського "Педагогічний колектив
середньої школи", яка того року побачила світ у Москві. На думку рецензента "ми
вперше в педагогічній літературі зустрічаємо такий своєрідний, послідовний,
науковий опис методики створення і розвитку згуртованого колективу вчителів у
сільській

десятирічці. Значне місце тут займає

поєднання

навчання

з

продуктивною працею [163]. Іван Гурович акцентує увагу на принципово
важливих аспектах діяльності педагогічного колективу, які знайшли висвітлення у
книзі В.О.Сухомлинського і можуть бути корисними освітянському загалу: "Не
раз директори порушували хвилююче питання: як згуртувати вчителів?
Становлення колективу - це тривалий процес, якому властиві свої особливості.
Які саме? Автор аналізує їх детально. Це - керівництво всім життям і працею
учнів не лише з боку директора, а й усіх педагогів, чуйне ставлення до кожного з
них, стабільність колективу. Науковий висновок автора про те, що майстерність
виховання - основа майстерності навчання, допоможе багатьом учителям і
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керівникам уникнути помилок, які часом допускаються". І далі робиться
висновок: "Багато питань навчально-виховної діяльності школи проаналізовані і
знайшли своє теоретичне узагальнення. Зокрема, питання виховання так званих
"важких" учнів, організації в школі домашньої кімнати, методики закріплення і
поглиблення знань учнів в процесі уроку, розвитку ініціативи і самодіяльності,
колективної турботи про дисципліну привернуть увагу вчителів і допоможуть їм у
роботі" [163].
У спогадах, опублікованих за рік до смерті І.Г.Ткаченка, він з великою
теплотою і душевністю згадує про своє спілкування з В.О.Сухомлинським у Києві
в дні роботи ІІ з’їзду вчителів УРСР у жовтні 1959 року, їхні роздуми на нічному
Хрещатику про те, яким має бути учитель [125, 32-33], після чого в архіві Івана
Гуровича з’явилась

їхня

фотографія

з автографом

В.О.Сухомлинського:

"Дорогому Івану Гуровичу Ткаченку в знак дружби і поваги, на пам’ять про Київ.
В.Сухомлинський".
Восени 1959 року в Кіровограді відбувся перший зліт учнівських виробничих
бригад, за підсумками якого бригада Богданівської школи зайняла перше місце.
Вітаючи їх з перемогою, В.О.Сухомлинський висловив свої побажання, які
пізніше були враховані при плануванні й діяльності виробничої бригади.
І.Г.Ткаченко згадував: "... він вважав, що учнівська бригада є досить ефективною
формою поєднання навчання з продуктивною працею, але як форма організації
праці учнів не єдина. Тому її слід не уніфікувати, а розглядати як складову
частину системи трудового виховання. Виробничу діяльність учнівської бригади
треба не відривати від праці колгоспників, а прагнути до трудового й морального
спілкування обох трудових колективів, досвід колгоспних механізаторів і
тваринників необхідно зробити науковим і моральним надбанням учнівської
бригади" [126, 112]. Разом з тим, В.О.Сухомлинський підкреслив необхідність
постановки діяльності виробничої бригади на справжню наукову основу,
організації

експериментальних досліджень.

І.Г.Ткаченко

у спогадах про

В.О.Сухомлинського відзначав: в тому, що бригада мала своє моральне обличчя
на Україні, величезна заслуга Василя Олександровича Сухомлинського [125, 36].
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О.В.Сухомлинська, аналізуючи етапи науково-педагогічної діяльності батька,
відзначає, що протягом першого періоду його творчості з 50-х до середини 60-х
років він "іде в своїй теоретичній і практичній діяльності від школи навчання
/учіння/, від спрямованості на розвиток інтелекту до трудової школи як основи
розвитку дітей і підготовки їх до життя, де основним засобом навчання й
виховання виступила педагогічно обгрунтована й цілеспрямована праця" [109, 6].
Його пошуки цілком вписувалися в контекст розвитку офіційної радянської
педагогіки. Водночас "в поле його пошуків входили проблеми, які залишалися
поза офіційними напрямками розвитку педагогічної думки, які він взявся
розробляти самотужки, поза офіційною доктриною, але в її руслі” [109, 6].
Працюючи в рамках тодішньої системи, В.О.Сухомлинський своїми працями
охоплював

незрівнянно

ширше

коло

новаторських

проблем:

виховання

особистості, розвиток індивідуальних здібностей і нахилів учнів, різні аспекти
морального виховання. І висновок, який робить О.В.Сухомлинська: "Вся
сукупність його поглядів, відхід від попередніх позицій, їх переосмислення,
створення власного педагогічного коду прозвучали "трагічним дисонансом" до
існуючої офіційної парадигми, її бінарною опозицією, що логічно призвело до
горезвісної партійноідеологічної кампанії, що велася впродовж 1966 і 1967 років"
[109, 7]. Вона і ряд інших дослідників доходять до думки, що ця кампанія була
інспірована найвищими колами партійного керівництва на основі доповідної
записки, підготовленої помічником президента АПН СРСР В.Кумаріним. [109, 7].
18 травня 1967 року "Учительская газета" надрукувала статтю Б.Лихачова
"Потрібна боротьба, а не проповідь", яка була консервативною реакцією
неосталіністів

у

педагогіці

В.О.Сухомлинського,

які

на

саме

"Етюди
тоді

про

комуністичне

друкувалися

в

журналі

виховання"
"Народное

образование". Павлиський гуманіст у них твердив, що комуністична мораль є не
чим

іншим,

як

загальнолюдськими

моральними

нормами,

відстоював

демократизацію шкільного життя: "Гармонійна, всебічно розвинена особистість
немислима без міцного морального стрижня. Основне в людині - це людяність. До
цього морального стрижня слід прив’язати все, що набувається вихованцями в
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житті, у школі в результаті багатогранних виховних впливів. Всі ці впливи мають
відбитись через призму моральності. Без моральної чистоти втрачає сенс вся
освіта, духовне багатство, трудова майстерність, фізична досконалість" [115].
Б.Лихачов звинувачував В.О.Сухомлинського в проповіді абстрактного
гуманізму, "міфічної людяності", які є шкідливими і приречені на провал. Він,
зокрема, писав: "...замість конкретної і чіткої програми, викладеної в моральному
кодексі будівника комунізму, запроваджується туманне поняття, іменоване
людяністю, до якого все можна ніби прив’язати"[308,3]. І далі: "Спроба нав’язати
справжнім майстром педагогічного процесу прагнення здійснювати виховання на
основі міфічної "людяності" шкідлива і в сучасних умовах приречена на
провал"[308,3].

Б.Лихачов

інкримінував

В.О.Сухомлинcькому

прагнення

впровадити недисциплінованість і розхлябаність в суспільному житті, виступ
проти усталених основ методики комуністичного виховання. Автором "Етюдів",
на його переконання, "грубо протягуються ідеї міщанського індивідуалізму".
В умовах авторитарного політичного режиму ці звинувачення були
надзвичайно тяжкими і небезпечними для В.О.Сухомлинського, адже вони, по
суті, носили політичний характер. Своєю тривогою він ділиться з І.Г.Ткаченком в
листі від 8 червня 1967 року: "Поява статті в "Учительской газете" була для мене
повною несподіванкою. Потім я дізнався, що вирішальну роль зіграла тут
непорядність окремих людей. Про це я розповім, коли зустрінемось. От, дійсно, у
нас з Вами травень місяць отримався... Я глибоко схвильований Вашим
повідомленням про наклепницьку анонімку. Страшно подумати, що є у світі така
річ, як чорна заздрість, злість. Страшно за людину: вона сама собі вкорочує
життя. Але опускати руки - Ви маєте рацію! - не можна!
Ваш лист в "Учительскую газету" буде для мене теж найдорожчим. Дуже
прошу Вас, пошліть копію і в "Народное образование", журнал теж треба
підтримати..."[303]. В.О.Сухомлинський звертається з проханням до І.Г.Ткаченка
написати в листі про те, що Павлиська школа стала школою педагогічної
культури, до неї приїздять за досвідом з усіх районів Союзу і всі знаходять багато
потрібного, корисного для себе. За п’ять місяців 1967 року у Павлиші побували
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педагоги з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдавії, Литви; з автономних
республік

-

Марійської,

Кабардино-Балкарської,

Татарської,
Удмуртської;

Башкирської,
з

областей

Північно-Осетинської,
-

Архангельської,

Свердловської; із Красноярського та Ставропольського країв. Лист закінчується
сумною констатацією: "Це здається дивним, але це так: менш за все розуміють
явища, які відбуваються нині в школі, в педагогіці, товариші з "Учительской
газеты"[303].
За цих обставин І.Г.Ткаченко рішуче стає на захист В.О.Сухомлинського. Він
пише велику статтю "Потрібна критика, а не критиканство" і надсилає її до
редакцій

"Учительской

газеты"

і

"Комсомольской

правды",

але

стаття

опублікована не була. Машинопис цієї статті, датованої 19 червня 1967 року,
зберігається в домашньому архіві І.Г.Ткаченка. У ній автор констатує, що стаття
Б.Лихачова "Потрібна боротьба, а не проповідь" принесла читачам "розчарування
і тяжке почуття образи: в ній жодного доброго слова про "Етюди", ніби в них
немає нічого позитивного, вірного, обгрунтованого теоретично і перевіреного на
практиці. А є тільки "спроба ігнорувати розуміння педагогічного процесу як
організацію всього дитячого життя і замінити його тлумаченням виховання як
процесу донесення ідей до свідомості "вихованця".
І.Г.Ткаченко аргументовано спростовує численні звинувачення на адресу
В.О.Сухомлинського, зокрема, безпідставне протиставлення педагогічних ідей
В.О.Сухомлинського і А.С.Макаренка. Автор статті робить такий висновок:
"Наші заперечення на адресу Б.Лихачова можна було б продовжити. Але не в
цьому суть справи і суперечки. Понад 20 років я читаю книги, статті і слухаю на
наукових конференціях, семінарах В.О.Сухомлинського, ... і кожного разу він
вражає мене свіжістю і глибиною думки.
Я і мої колеги по роботі залишились дуже задоволеними його "Етюдами",
хоча і вважаємо, що деякі питання, висвітлені в "Етюдах", потребують уточнення
і поглиблення. До цих питань ми відносимо такі: коли і як необхідно обмежувати
сферу впливу колективу на особистість і особистості на колектив, взаємозв'язок
процесу організації дитячого життя з особистим душевним станом кожної дитини,
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нові компоненти середовища, яке оточує наших дітей сьогодні, і їх вплив на
освіту і виховання особистості дитини, формула А.С.Макаренка "повага,
пов’язана з вимогливістю" та її застосування в усіх сферах практичної діяльності
дитини - на уроці, в позакласній роботі і в процесі суспільно корисної праці.
Дуже жаль, що Б.Лихачов замість принципової критики "Етюдів" зайнявся
просто критиканством, а це до добра не приводить. І ми, читачі, ображені за таку
"критику". Вона не робить честі нікому, тим більше вченому. Хочеться
сподіватися, що хтось з відомих теоретиків педагогічної думки нашої країни
напише справжню, науково обгрунтовану рецензію на "Етюди". І цим допоможе і
автору,

і

всім

шанувальникам

його

яскравого

таланту

і

великого

трудолюбства"[308,7-8].
В розпал цієї кампанії 11 вересня 1967 року В.О.Сухомлинський надсилає
І.Г.Ткаченку листа обсягом 4 сторінки, найбільш об’ємного у їх епістолярній
спадщині. Цей документ дивовижний за своєю емоційною напругою і є чи не
найпотужнішим аргументом на користь того, як "комфортно" почувалися видатні
українські педагоги в умовах авторитарного політичного режиму.
До редакції "Правды" було відправлено колективного листа-рецензію на
"Етюди"

В.О.Сухомлинського.

Під

листом

поставили

свої

підписи

Л.А.Терлецький, заступник завідуючого облвно, О.О.Хмура, директор обласного
інституту
педагогіки

удосконалення

вчителів,

Кіровоградського

В.В.Щербань,

педагогічного

завідуючий

інституту

ім.

кафедрою

О.С.Пушкіна,

І.А.Шевченко - секретар Олександрійського міськкому Компартії України,
І.Г.Ткаченко - директор Богданівської СШ № 1. У листопаді 1967 року головний
редактор "Правды" запропонував В.О.Сухомлинському виступити на її сторінках
зі своїми роздумами з проблем виховання. Лише після цього "Учительская газета"
припинила друкувати пасквілі на В.О.Сухомлинського. В листі до І.Г.Ткаченка
він писав: "Дорогий друже! Величезну радість доставили Ви мені своїм листом. Я
багато одержав листів від товаришів і друзів, але - кажу це від усього серця - Ваш
лист для мене - самий дорогий" [125, 34-35]. Однак, на думку І.Г.Ткаченка,
"отрута, пущена в саме серце, безперечно, скоротила віку Сухомлинському: через
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три роки його не стало” [147].
У своїх спогадах про В.О.Сухомлинського І.Г.Ткаченко згадує і про їхнє
спілкування влітку 1968 року під час роботи ІІІ з’їзду вчителів Української РСР,
про відвідування делегацією освітян Кіровоградщини театру опери і балету
ім.Т.Г.Шевченка, перегляд балетного спектаклю "Лісова пісня", про думки, які
тоді не давали спокою В.О.Сухомлинському: про прилучення дітей до чарівного
світу мистецтва, світу казки і самого життя, бо все це засіває ниву дитячої душі
зерном добра, правди, любові, вірності, справедливості.
3.2. Внесок І.Г. Ткаченка в становлення і розвиток
сухомлинистики
І.Г.Ткаченко блискуче знав педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського і
після його кончини став невтомним пропагандистом експериментально вивірених
ідей видатного педагога. На початку травня 1972 року в Павлиші на могилі
В.О.Сухомлинського відкрито пам’ятник-погруддя. У цій церемонії брала участь і
делегація освітян Знам’янщини, у складі якої був і директор Богданівської школи
І.Г. Ткаченко. Він виступив з пристрасним словом про видатного земляка. Ось
фрагмент того виступу: “В нашу добу і вік науково-технічної революції, для яких
характерними є висока динамічність життя, особливо швидко перевіряється
вірність і життєвість наукових ідей, відкритих положень.
Педагогічна спадщина видатного вченого-педагога сучасності, народного
вчителя, Героя Соціалістичної праці, Заслуженого учителя Української РСР,
члена-кореспондента

АПН

СРСР,

нашого

незабутнього

земляка

Василя

Олександровича Сухомлинського з успіхом витримує цей екзамен на істинне і
вічне довголіття. ... Його духовний вплив на світову культуру незаперечний.
За чверть століття він написав понад 50 книг, сотні науково-публіцистичних
статей. По затраті нервової енергії його праця вимірюється століттями.
...В.О.Сухомлинський - наш сучасник, наша історія і наше майбутнє, за його
многотрудні діла йому вклоняється наше покоління і будуть вклонятися всі
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прийдешні покоління нашої планети" [135].
Фонди навчально-методичного кабінету школознавства Кіровоградського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти зберігають чимало
документів, які свідчать про І.Г.Ткаченка як про невтомного пропагандиста
педагогічних ідей В.О.Сухомлинського. Так, у доповіді "Проблеми шкільного
колективу і виховання особистості" на обласній науково-практичній конференції з
питань

вивчення

та

творчого

впровадження

педагогічної

спадщини

В.О.Сухомлинського в навчально-виховний процес восени 1972 року І.Г.Ткаченко
з усього арсеналу педагогічної спадщини видатного земляка вибирає одну, але
дуже важливу проблему: його роздуми щодо ролі колективу у вихованні
особистості у всіх аспектах - інтелектуальному, моральному, фізичному,
естетичному. Він наголошує, що педагогічний колектив Богданівської школи
вважає В.О.Сухомлинського тисячу разів правим, коли він застерігає вчителів,
вихователів, директорів шкіл від захоплення голим адмініструванням у
керівництві учнівським колективом, закликає не ображати дітей, а розумно
поєднувати переконання, повагу до дитини з вимогливістю до неї. І.Г.Ткаченко
висловлює думку, що В.О.Сухомлинський "віддає перевагу другій частині
принципу А.С.Макаренка - повазі до людини, не відриваючи її від першої частини
- вимогливості /він навіть рекомендує "математичну" залежність 10:1/".
І.Г.Ткаченко наводить численні приклади з практики роботи своєї школи,
звертається до положень книги В.О.Сухомлинського "Методика виховання
колективу".
Протягом 1973-1974 років одна за другою з’являються рецензія І.Г.Ткаченка
на книгу Б.Тартаковського "Повесть об учителе Сухомлинском" /М.:Молодая
гвардия.- 1972/ [142] та рецензія на книгу "Серце віддаю дітям", яка була
відзначена Державною премією УРСР. У ній привертають до себе увагу такі
думки І.Г.Ткаченка: "Я багато років особисто знав Василя Олександровича, часто
зустрічався з ним. Думки наші щодо навчання і виховання підростаючого
покоління дуже збігалися, і тому, читаючи його працю "Серце віддаю дітям", яка
так високо оцінена нині, я чую там відгомін і своїх роздумів і суджень. У нашій
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школі книга Василя Олександровича, його педагогічна спадщина стала
дороговказом для кожного вчителя, для всього колективу. ...Це висока оцінка не
тільки його, а й нашої буденної і водночас звитяжної праці!" [154].
У 1975 році опублікована книга І.Г.Ткаченка "Богданівська середня школа", в
якій йдеться і про діяльність наукової ради школи, яка опрацювала перспективний
п’ятирічний план /на 1971-1975 pp./ вивчення і творчого впровадження
педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. Згідно плану щороку у вересні
проводилися читацькі конференції за книгами В.О.Сухомлинського, а в березні педагогічні читання, на яких учителі виступали з рефератами, висвітлювали
власний досвід і показували, як ідеї В.О.Сухомлинського використовуються в
живій практиці. Там же наводиться тематика читацької конференції за книгою
В.О.Сухомлинського "Народження громадянина" [119, 15].
На сторінках монографії знаходимо численні посилання автора на такі праці
В.О.Сухомлинського, як "Розмова з молодим директором школи", "Народження
громадянина", "Павлиська середня школа", "Народний учитель", глибоко
висвітлюється досвід роботи богданівських вчителів.
У статті "Вчений, педагог, людина" І.Г.Ткаченко ставить питання про новий
етап у вивченні, пропаганді і творчому впровадженні педагогічних ідей
В.О.Сухомлинського: "Очевидно, треба подбати насамперед щоб студенти
педагогічних вузів, оволодіваючи знаннями... мали можливість глибоко вивчати й
осмислювати педагогічні спадщини ...А.С.Макаренка, В.О.Сухомлинського, а
молоді учителі починали свою трудову біографію в школі зі створення бібліотеки
їх творів. Сьогодні вже мало називати себе послідовниками В.О.Сухомлинського.
Потрібно, щоб його ідеї і теоретичні висновки стали надбанням практики кожного
педагога, вихователя, і в процесі цієї практики збагачувалися і розвивалися.
Нам, кіровоградцям, необхідно подумати про створення колективної
монографії

по

творчому

використанню

педагогічної

спадщини

В.О.Сухомлинського в практиці шкіл області" [143].
У 1978 році до 60-річчя від дня народження В.О.Сухомлинського
І.Г.Ткаченко пише статті "Наш сучасник", "Як джерельна вода", "Василь
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Олександрович Сухомлинський у моєму житті", які побачили світ відповідно у
"Кіровоградській правді" /24 вересня/, "Радянській Україні" /28 вересня/ та
районній газеті "Серп і молот" /20, 22 грудня/. Того ж року ним була опублікована
стаття

"Питання

трудового

виховання

в

педагогічній

спадщині

В.О.Сухомлинського і їх подальший розвиток в навчально-виховній роботі"
/машинопис зберігається в Кіровоградському обласному ІППО/. У ній, зокрема,
зазначається: "...ми творчо використовуємо багату педагогічну спадщину
В.О.Сухомлинського з трудового виховання. Ми прагнемо до того, щоб жива
думка видатного педагога, її наукова і філософська, педагогічна і психологічна
глибина були в постійному русі, щоб вона збагачувалась і розвивалась під
безпосереднім впливом багатогранної практики трудового виховання в нових
умовах роботи сільської школи"[295,3]. У статті розкривається система трудового
виховання учнів Богданівської школи. На численних прикладах висвітлюється
реалізація положень В.О.Сухомлинського, який розглядав трудове виховання як
практичну підготовку молодого покоління до участі у виробництві і разом з тим
вбачав у ньому важливий елемент морального, інтелектуального і естетичного
виховання. Йдеться, зокрема, про складання вчителями і учнями збірників
науково-технічної інформації про досягнення сільськогосподарської науки і
техніки, передового досвіду, про багаті результати сільськогосподарського
дослідництва учнів 1-10 класів, про діяльність учнівських наукових товариств
"Знання і праця", "Юний дослідник" та інших, про діяльність учнівської
виробничої бригади, про шкільний табір праці та відпочинку тощо.
Сьогодні актуально звучать думки І.Г.Ткаченка про значення внеску
В.О.Сухомлинського в розробку теорії і практики трудового виховання в середній
загальноосвітній школі: "Педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського з теорії і
практики трудового виховання чекає талановитого дослідника. Бо сама спадщина
величезна, багатопланова, а за своєю науковою глибиною і методичною
спрямованістю являє безсумнівний інтерес і для педагогічної науки, і для
шкільної практики"[295,18].
В тому ж 1978 році на сторінках "Народного образования" з’являється
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рецензія І.Г.Ткаченка на книгу "Павлиська середня школа", яка була опублікована
у четвертому томі п’ятитомника В.О.Сухомлинського. Рецензія має назву
"Енциклопедія шкільного життя". Автор глибоко аналізує структуру книги, зміст
кожного розділу і приходить до такого висновку: "...праця В.О.Сухомлинського
"Павлиська середня школа" надасть неоціненну допомогу і директорам шкіл, і
всім працівникам народної освіти. Книга читається "..на одному диханні", в ній золоті розсипи думок, спостережень, співставлень, висновків, рекомендацій. Все
сприймається і розумом, і серцем читача, викликає глибокі роздуми, кличе до
творчості.
Вихід у світ четвертого тому вибраних творів видатного педагога можна
тільки вітати. Хочеться рекомендувати всім учителям творчо використовувати у
своїй практиці цю працю" [152, 96].
Влітку того ж року у Москві відбувся Всесоюзний з’їзд учителів. Одним з
його делегатів був І.Г.Ткаченко. В інтерв’ю кореспонденту тижневика "Неделя"
він з великою душевною теплотою і щирістю говорив про В.О.Сухомлинського:
"Як для музики - з абсолютним слухом, так і для педагогіки, для учительства теж
народжуються люди з абсолютним моральним почуттям. Педагогами, як колись
говорили,

божою

милістю

були

і

Макаренко,

і

Шацький,

і

Василь

Сухомлинський, який передчасно пішов від нас, буде з часом, побачите, визнаний
великим педагогом. Пишаюсь, що був з ним близько знайомим і, можна сказати,
другом. В чому феномен цієї людини? Його педагогічні ідеї, все, що він писав і
проповідував, перебувало в гармонії з його власною особистістю. Які його праці,
які його уроки, такий і він сам. З усієї складності дійсності він безпомилково умів
вибирати явища і факти, які могли служити справі виховання. Тисячі людей
бачать журавлиний клин, але тільки у поета ця картина породила пронизливий
образ. Так і Сухомлинський: імпульсом для його "педагогічного образу" могла
стати найдрібніша деталь буденності, на яку ніхто з нас не зверне уваги" [219].
Наступного

року

І.Г.Ткаченко

скрупульозно

досліджує

педагогічну

спадщину В.О.Сухомлинського в аспекті його участі в розробці принципових
питань трудового, морального виховання учнівської молоді, аналізує внесок
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видатного педагога в розвиток педагогічної науки [239]. У статті "Моральне
виховання у педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського" І.Г.Ткаченко розкриває
досвід роботи педагогічного колективу Богданівської школи з формування
чотирьох культів: культу Батьківщини, культу людини, культу книги і культу
рідного слова.
Взявши

на

озброєння

теоретичні

положення

В.О.Сухомлинського,

педколектив Богданівської школи ще в 60-ті роки поставив за мету створити
культ книги в школі, сім’ї і серед громадськості. Робота розпочалась з підготовки
та проведення для батьків науково-практичної конференції на тему "Книга в
духовному житті людини". На конференції було схвалено текст пам’ятки для
батьків про створення сімейних бібліотек і читання книжок у сім’ї. Це був перший
етап роботи. На другому етапі проводились шкільні свята "День книги" для учнів
початкової школи /осінні канікули/, 4-7 класів /весняні канікули/. Для
старшокласників була проведена загальношкільна конференція "Моя любима
книга".

Серед

інших

форм

роботи

-підготовка

сімейних

бібліотечок

першокласника, громадські огляди сімейних бібліотек з книжковим фондом понад
500 примірників, сімейні суботні читання, книга в дарунок, відкриті для дітей та
їх батьків особисті бібліотеки вчителів тощо. Завдяки комплексу заходів книга
міцно увійшла в духовний світ школи, сім’ї, громадськості села, стала потужним
засобом морального виховання та інтелектуального розвитку учнів [168, 23.06].
У статті висвітлюється досвід роботи педагогічного колективу по втіленню в
життя

ідей

В.О.Сухомлинського

про

необхідність

вчити

вихованців

громадянському баченню світу та його методичних рекомендацій щодо цього.
Реалізуючи ідеї В.О.Сухомлинського про необхідність забезпечення єдності праці
і багатогранного духовного життя з метою морального виховання учнівського
колективу і кожного школяра, педагогічний колектив Богданівської школи вважав
за необхідне розширювати і поглиблювати духовне життя членів трудового
колективу учнівської виробничої бригади і їх моральні відносини. З цією метою
на початку 70-х років було створено шкільний інтернаціональний табір праці і
відпочинку "Дружба", у якому щоліта жили і працювали, спілкувалися члени
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учнівських виробничих бригад Богданівської школи, середньої школи № 1
м.Балашихи Московської області, Григоропільської середньої школи № 2 НовоОлександрівського

району

Ставропольського

краю

і

Халданської

СШ

Євлахського району Азербайджанської РСР.
В режимі дня і тижня були чітко визначені такі напрямки практичної
діяльності членів табору:
- продуктивна праця у навчально-дослідному господарстві учнівської
бригади /кожен день тривалістю 4-5 годин в першій половині дня/;
- виробничі екскурсії у передові спецгоспи району і області, зустрічі з
людьми трудової слави на місці їх праці;
- краєзнавчі екскурсії до джерел духовної культури народу;
- інтелектуальні ігри і спортивні змагання;
- спільні вечори - свята інтернаціональної дружби з участю громадськості
села [168, 26.06].
Цим, на думку І.Г.Ткаченка, на практиці забезпечувалась єдність праці і
багатого духовного життя. Педагогічний колектив школи своє виховне завдання
вбачав у тому, щоб виховати в учнів високі моральні якості і любов до діяльності,
в основі якої лежить особистий пізнавальний інтерес, і до діяльності, котра
сьогодні, а ще більшою мірою в майбутньому, буде необхідною суспільству.
Цікаво, що попри політику конфронтації, біполярність тодішнього світу,
інформація про роботу богданівських педагогів доходила до США, до української
діаспори, яка давала свої оцінки тому, що відбувалося. У 1984 році у США була
надрукована книга “Російщення України" /Науково-популярний збірник/ за
редакцією Леоніда Полтави /видання Українського конгресового комітету
Америки Ради оборони і допомоги Україні/. Репринтне її видання вийшло в Києві
1992 року. Книга відкривається статтею Л.Полтави "До історії російщення
України від 1720 року", у якій в контексті аналізу русифікаторської політики
Російської імперії, а потім Радянського Союзу щодо України йдеться і про
діяльність інтернаціонального табору праці і відпочинку "Дружба" на базі
Богданівської СШ. Якщо в тогочасних радянських публікаціях давалися
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однозначно позитивні оцінки діяльності цього комсомольсько-молодіжного
табору, акцентувалося на вихованні інтернаціоналістських почуттів, то за
кордоном робилися інші висновки. Науковцями з української діаспори в США, які
мріяли про державну незалежність України, про вільний розвиток її мови,
культури, традицій, курс радянського керівництва на "злиття націй" в єдину
радянську спільноту сприймався однозначно різко критично. Саме під таким
кутом зору і подається діяльність табору праці і відпочинку "Дружба".
Незважаючи на значний обсяг цитати, наводимо її повністю: "У висліді так званої
Ташкентської мовної конференції з 1979 року в СРСР, у не-російських
республіках почали заводити все більше мішані національно табори для дітей і
молоді. Один з них відбувається щороку в Україні, на Кіровоградщині, у
типовому українському селі /вже так давно "околхозеному"!/ - Богданівка. Туди
звозять дітей з різних країв імперії, і мимоволі вони змушені розмовляти одні з
другими бодай ламаною, але російською мовою, щоб якось спілкуватися
таджикові з білорусом, українцеві з грузином, латвійцеві з казахом, вірменові з
нанайцем... Під наглядом партійців і комсомольців та довірених вчителів, у тому
й кагебівських сексотів-донощиків, ота різноплемінна і різномовна маса має
виховуватися "в соціялістичному дусі", коротко - російщитися мовно і духовно.
Для цього дітям показують лише російською мовою озвучені кінофільми,
театральні вистави, влаштовують концерти з російською музикою, виступи хорів із російськими піснями. Офіційно всі розмови в таборах чи на "фестивалі" в
Богданівці мають провадитися тільки і виключно російською мовою, бо це,
мовляв, "великий русский язык Ленина..."
З відомостей, які надходять, знаємо, що в Богданівці не раз доходить до того,
що діти дійсно показують один одному ...язики, не бажаючи ламати свою рідну
мову на чужу російську. Виникають сварки і непорозуміння, не лише мовного, а й
звичаєвого характеру, навіть побутового /відкидання незвичних харчів тощо/.
Московські наглядачі це бачать, але з упертістю, гідною ослів, продовжують так
звані Богданівські фестивалі й влаштовують їх також у інших частинах CPСР.
А до якого ж висновку дійшли українські діти в с.Богданівці, Знам’янського
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району?
Даємо голос "Літературній Україні" з 20 січня 1983 року. Там якийсь ревний
пропагатор "фестивалів інтернаціональної дружби" волею-неволею розповів про
одну цікаву "подробицю", якої не коментуємо, лише прохаємо читачів уважно
вдуматися в прочитане: "Думається, ми по-справжньому не осмислили ще всього
значення цього благотворного процесу, величезні можливості, які він відкриває в
складній і важливій справі інтернаціонального виховання."
“І тут мені видається важливим, повчальним і для нас, дорослих, висновок,
урок, що його здобули для себе в дні фестивалю богданівські школярі."
"Російська мова в нашій країні - головна мова спілкування, знати її треба всім
- з акцентом і без нього: не всім мова дається однаково. Але має бути і взаємний,
зустрічний інтерес. Коли ти живеш і навчаєшся на Україні, чи в Грузії, Естонії чи
в будь-якій іншій республіці й не знаєш її мови, літератури, національних звичаїв,
- хіба ти не збіднюєш, не обкрадаєш себе?"
"Влучне спостереження. Справжня національна дружба - це не однобічний
рух."
В Україні триває жорстоке, безоглядне, небувале російщення, накинене згори
нащадками Каліти, Петра І і Катерини ІІ.
Боротьба за українську мову - це боротьба за українську душу українського
народу, за нашу духовність, за нашу майбутність" [85, 55-56].
Багатогранна діяльність інтернаціонального табору праці і відпочинку при
Богданівській школі мала, безперечно, значну педагогічну цінність, оскільки
участь старшокласників з різних республік у плануванні своєї праці змушувала їх
творчо ставитися до справи, виховувала у них прагнення до точності і акуратності
в роботі, сприяла виробленню трудових навичок. Заслуговує на увагу досвід
організації змагання для підвищення трудової активності учнів, адже відповідно
до розробленого в таборі Положення враховувалися не тільки виробничі
показники, але й участь у культурно-масовій, спортивно-оздоровчій і шефській
роботі членів табору. У юнаків і дівчат формувалися зацікавленість в успіху
колективу табору в цілому, творча ініціатива, відповідальність за доручену
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справу, активна життєва позиція. Важливе значення має і досвід проведення
екскурсій по рідному краю за участю українців, росіян, азербайджанців. У ході
цих

виховних

заходів

відбувалося

взаємне

ознайомлення

зі

скарбами

національних культур. Традиційними стали в Богданівці і щорічні свята
інтернаціональної дружби. Цей досвід набуває особливої актуальності для
української національної школи в умовах сучасних глобалізаційних процесів, які
охоплюють світ на початку ХХІ століття.
І.Г.Ткаченко

володів

умінням

сповна

використовувати

можливості

тогочасних засобів масової інформації для роботи з учительством, задля
педагогізації

широких кіл громадськості.

Це повною

мірою стосується

знам’янської районної газети "Серп і молот". У чотирьох номерах підряд у серпні
1979 року він друкує об’ємну статтю "Питання трудового виховання в
педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського" /З досвіду роботи Богданівської
середньої школи/ [196]. Посилаючись на думки В.О.Сухомлинського, який
надавав

великого значення

сільськогосподарському дослідництву і

його

виховному впливу на процес формування світогляду особистості, І.Г.Ткаченко
розкриває сутність етапів залучення школярів 1-10 класів до даного виду трудової
діяльності, наголошуючи на тому, що "виховна стежка для кожного школяра
передбачає таку послідовність:
а/ навчально-практичні досліди - перший етап сільськогосподарського
дослідництва;
б/ навчально-пізнавальні досліди - другий етап;
в/ навчально-творчі досліди - третій етап”.
Активна участь у сільськогосподарському дослідництві учнів Богданівської
школи сприяла вихованню стійкого інтересу до сільськогосподарських професій.
Це обумовлювалося і його високим рівнем, поставленим на міцну наукову основу,
адже група вчених Української сільськогосподарської академії здійснювала
постійне шефство над роботою юних дослідників.
У статті глибоко розкривається діяльність учнівських наукових товариств
"Знання і праця", "Юний дослідник", "Література, мистецтво і життя" та інших,
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котрі об’єднували 24 секції за інтересами учнів.
Розкривається сутність активної життєвої позиції особи школяра, яка, на
думку І.Г.Ткаченка, включає такі компоненти:
- соціальну зрілість /єдність слова і діла/; розвинуте почуття обов’язку
/свідома і дисциплінована праця в колективі/;
- вибір улюбленого виду праці як матеріальної основи для виявлення і
розвитку здібностей, обдарування і таланту;
- орієнтацію на свідомий вибір професії;
- постійне прагнення до самоосвіти і самовиховання;
- ініціативність у великих і малих справах;
- особисту оцінку подій, поведінки людей, трудових і моральних стосунків у
колективі [196, 08.08].
Виходячи з цього у Богданівській школі були відпрацьовані мінімальні
умови, які визначали ефективність методики виховання активної життєвої позиції
школяра:
- висока якість кожного уроку, який би збагачував пам’ять учнів новими
знаннями і розвивав би їх інтелект, формував високі моральні якості, практичні
уміння і навички застосування теоретичних знань для вирішення завдань
навчального і виробничого характеру;
- практична участь кожного учня в роботі гуртків відповідно до особистого
інтересу і діапазону цікавості, а також виходячи з характеру виробничої праці у
сфері сільськогосподарського виробництва;
- персональні завдання вихователя з метою включити кожного школяра в
практичну роботу по здійсненню конкретного виховного заходу, що проводиться
в колективі, і виховати в нього певні моральні якості;
- постійну співдружність /моральну, професійну/ школяра зі своїм
наставником;
- трудове і духовне спілкування школярів з колективами, передовиками
виробництва, раціоналізаторами і винахідниками [196, 08.08].
Аналізуючи основні напрямки діяльності шкільної учнівської виробничої
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бригади, автор особливо акцентує на необхідності не відмежовувати трудову
діяльність учнівської бригади від виробничої діяльності колгоспників, а прагнути,
як радив В.О.Сухомлинський, до розумного поєднання не лише виробничої
діяльності, а й до гармонії моральних відносин. У цьому І.Г.Ткаченко вбачав одне
із завдань трудового виховання в сільській школі в тодішніх умовах її роботи,
коли матеріальні і моральні фактори сільськогосподарського виробництва значно
впливали на всі ланки навчально-виховного процесу в школі і, зокрема, на
свідомий вибір випускниками сільськогосподарських професій.
І.Г.Ткаченка хвилювали і можливості творчого використання педагогічної
спадщини В.О.Сухомлинського в умовах дошкільного закладу. Працюючи
старшим науковим співробітником, завідуючим лабораторією НДІ педагогіки
УРСР з проблем трудового виховання і профорієнтації учнів сільської школи, у
1982 році він розробляє методичні рекомендації щодо використання педагогічних
ідей В.О.Сухомлинського в процесі трудового виховання дітей дошкільного віку.
Збірка

рекомендацій

була

підготовлена

викладацьким

складом

кафедри

педагогіки Кіровоградського педагогічного інституту ім.О.С.Пушкіна спільно з
практичними працівниками закладів освіти. У ній науково узагальнювався досвід
роботи вчителів, вихователів, класних керівників, студентів педінституту з
творчого використання педагогічних ідей видатного земляка у навчальновиховному процесі [158, 3-10].
Ці ж проблеми порушуються і в тезах І.Г.Ткаченка, вміщених у збірці
матеріалів обласної науково-практичної конференції, присвяченої 65-річчю від
дня народження В.О.Сухомлинського [157, 29-30], а також у статті, з якою він
виступив наступного року на сторінках московського журналу "Дошкольное
воспитание" [159, 27-29]. У цих публікаціях аналізується досвід роботи
дошкільних закладів Знам’янського району з використання педагогічних ідей
В.О.Сухомлинського в роботі по розвитку природних задатків і здібностей дітей
дошкільного віку.
1983 року видавництвом "Радянська школа" опубліковано однотомник
"В.А.Сухомлинский об умственном воспитании". І.Г.Ткаченко відгукується
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рецензією в журналі "Радянська школа". У ній він дає високу оцінку книзі,
раціональному підходу до її укладання з боку М.І.Мухіна. Рецензент наголошує
на тому, що проблеми розумового виховання були одними з центральних у
творчій спадщині В.О.Сухомлинського. Книга ж, на його думку, дає можливість
читачеві всебічно ознайомитись з думками В.О.Сухомлинського про розумове
виховання, причому на яскравих прикладах, взятих із живої педагогічної практики
павлиських учителів та діяльності "Школи радості". Рецензент висловлює думку,
що "...зміст однотомника - це сплав теорії, методики і передового досвіду з
розумового виховання школярів у трактуванні нашого видатного сучасника.
Матеріал книжки упорядковано так, що читач відчує, як В.О.Сухомлинський
вивчав, досліджував у різних аспектах, аналізував і науково обґрунтовував свої
висновки щодо проблеми розумового виховання стосовно кожної сфери
практичної діяльності своїх вихованців, а саме: на уроках - у процесі вивчення
основ наук, у позакласній роботі, зокрема в гуртках за інтересами, та в процесі
продуктивної, суспільно корисної праці в умовах того соціального середовища, в
якому працює сільська школа" [218, 83]. В рецензії підкреслюється великий
інтерес до педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського і наголошується:
вивчення її - це веління часу, що його видатний педагог вважав не віком машини,
а віком Людини.
Відгукується

І.Г.Ткаченко

і

на

появу

книги

"В.А.Сухомлинский.

Библиография" /Сост. А.И.Сухомлинская, О.В.Сухомлинская/ К.:Рад.школа, 1987. рецензією, опублікованою спочатку в обласній газеті [234], а дещо пізніше на сторінках "Учительской газеты" [183]. Він називає появу бібліографічного
покажчика "радісно-хвилюючою подією, яка збагачує читача духовно", констатує
виконання укладачами книги "грандіозної за масштабами і обсягом дослідницької
роботи". Як результат "багатюща спадщина Василя Олександровича представлена
багатопланово, вперше дана її науково обгрунтована класифікація". І.Г.Ткаченко
називає книгу унікальним дослідженням, наголошуючи водночас: "Але життя
продовжується,

і

кожен

день

шкільного

життя

освітлюється

генієм

Сухомлинського, запліднюється його ідеями, і треба готувати нове, більш повне
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видання бібліографії" [183].
В рік відзначення 70-річного ювілею В.О.Сухомлинського І.Г.Ткаченко
публікує спогади про друга і соратника [206], а на сторінках знам’янської
районної газети з’являється аналітична стаття, яка б зробила честь для будь-якого
тодішнього столичного часопису - "Творчий внесок В.О.Сухомлинського в
розвиток

радянської

педагогічної

науки".

У

ній

всебічно

аналізується

багатопланова і глибока теоретична спадщина "великого педагога-новатора, генія
із Павлиша, класика радянської педагогіки". І.Г.Ткаченко розкриває сутність
підходів В.О.Сухомлинського до шляхів і методів виховання соціально активної
особистості, виховання людяності і громадянськості. В.О.Сухомлинський, на
думку І.Г.Ткаченка, "не тільки чітко визначив роль і місце книжки в системі
морального виховання, а й уперше в історії радянської школи оригінально
розв’язав цю виховну проблему практично на високому рівні ефективності в
умовах Павлиської школи" [238, 27.08].
І.Г.Ткаченко докладно аналізує погляди В.О.Сухомлинського на оптимізацію
взаємин між особистістю та колективом, наводить одинадцять умов, які
гармонізують взаємини колективу та особистості.
У статті глибоко осмислюються найважливіші теоретичні та методичні
положення В.О.Сухомлинського з питань трудового виховання учнівської молоді,
акцентується увага читачів на відкритті павлиським директором у процесі
досліджень і творчої практики принципів трудового виховання, чим, безумовно,
була

збагачена

переконання

педагогічна

І.Г.Ткаченка,

наука.
мають

Принципи
образний

трудового
характер,

виховання,
вони

на

лаконічно

сформульовані, чітко окреслена їх виховна спрямованість, що робить доступним
розуміння їх науково-методичної сутності і цим самим створюються необхідні
організаційні передумови для їх творчого застосування в динамічній, постійно
оновлюваній шкільній практиці.
І.Г.Ткаченко звертає нашу увагу на ще один дуже важливий аспект вагомого
внеску В.О.Сухомлинського у скарбницю педагогічної науки, це педагогічна
класифікація праці учнів за певними ознаками:
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- За суспільною значимістю.
- За співвідношенням навчальної і виховної мети.
- За роллю і місцем у здійсненні розумового, морального, фізичного,
естетичного виховання, політехнічної освіти.
- За співвідношенням розумових і фізичних зусиль.
- За характером знарядь праці.
- За результатами трудової діяльності.
- За оплатою [238, 28.08].
У

статті

виділяється

В.О.Сухомлинський

думка

ставився

до

про
своєї

велику

відповідальність,

науково-педагогічної

з

якою

діяльності,

теоретичних узагальнень і наукових висновків. Наводиться, зокрема, і такий
приклад /до речі, і в різних варіантах спогадів І.Г.Ткаченка він звучить
неоднаково/: ще в 50-ті роки В.О.Сухомлинський виношував думку про
діалектичну єдність чуттєвого і логічного пізнання в процесі навчання на уроці, в
багатогранному процесі пізнання дитиною наукової істини, про роль унаочнення
в інтелектуальному розвитку учнів. Робочу гіпотезу з цієї проблеми він
експериментально перевіряв у школі радості протягом десяти років і тільки після
тривалих досліджень сформулював її таким чином: "Природа стає могутнім
джерелом виховання лише тоді, коли людина пізнає її, проникає думкою в
причинно-наслідкові зв’язки. Переоцінка наочності - це абсолютизація окремих
властивостей дитячого мислення, зведення пізнавальної діяльності до сфери
почуттів.
Не можна фетишизувати особливості дитячого мислення, зокрема, ту
особливість, що дитя мислить образами, барвами, звуками.
Ця особливість – об’єктивна істина, важливість якої переконливо довів
К.Д.Ушинський. Та якщо дитина мислить образами, барвами, звуками, то це ще
не означає, що її не треба вчити абстрактно мислити. Підкреслюючи важливість
наочності, велику роль природи в розумовому вихованні, досвідчений педагог
бачить у цих факторах засіб розвитку абстрактного мислення й цілеспрямованого
навчання" [112, 129].
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І.Г.Ткаченко робить висновок, що В.О.Сухомлинський у класичній формулі
К.Д.Ушинського про роль ноочності в процесі навчання відкрив її другу частину необхідність формувати у дітей теоретичний, абстрактний тип мислення на основі
мислення емпіричного, на основі чуттєвого пізнання. Цю його рису дослідникаекспериментатора І.Г.Ткаченко вважав не тільки класичною, а й новаторською, бо
для нього будь-який науковий постулат - лише сходинка, аби піднятися вище по
спіралі пізнання людським інтелектом закономірностей явищ природи, пізнання
істини.
Емоційно

наснаженим

висновком

закінчується

стаття:

"Педагогічна

спадщина В.О.Сухомлинського - повноводна річка, а на головній її течії - дитина,
як людина і особистість. Звідси витікає і його мета - заглиблення в дивовижний
світ дитини в умовах багатогранної діяльності колективу, бережливе і чутливе
ставлення до особистості дитини, її інтелектуального, морального, естетичного і
фізичного розвитку, опора на природні здібності і обдарування, їх розвиток у
процесі цілеспрямованої практичної діяльності. Тільки на цій основі можна взяти
на озброєння у виховній практиці афоризм В.О.Сухомлинського: "Мета
виховання - людина. Колектив - засіб для здійснення цієї мети" [238, 28.08].
У невеликій за обсягом, але інформаційно насиченій статті "З думкою про
Василя Олександровича Сухомлинського" І.Г.Ткаченко переконливо говорить про
те, що педагогічна спадщина видатного вченого-педагага з успіхом витримує
екзамен на історичне і вічне довголіття. В її оцінці органічно поєднуються наукові
висновки і висока пафосність, публіцистичність: "Його духовний вплив на
науковий,

моральний

потенціал

нашого

народу

і

світової

культури

-

незаперечний!
Він віддавав людям все-все, що вбирало його серце, велике, як світ, глибоке,
як океан, сповнене любові до людини, її моральної краси, особистої гідності і
відданості народові..., Батьківщині. І сам він - весняна веселка сонячного світла,
яка щедро випромінювала власне світло - світло мислі генія і труд душі, серця,
ідей...

гуманізму

у

вихованні"

[155].

І.Г.Ткаченко

характеризує

В.О.Сухомлинського як педагога, якому була притаманна глибока віра в моральні
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сили дитини, переконання в тому, що для учителів "немає взагалі учня, а є
конкретна дитина", і в кожного вихованця є своя "золота живинка", яку педагогу
належить розпізнати і розвивати.
Ще одна надзвичайно важлива, на думку І.Г.Ткаченка, сторона педагогічної і
громадської діяльності В.О.Сухомлинського - його епістолярна спадщина, яка
налічує десятки тисяч листів. В ній він "продовжує ще одне своє неповторне
життя педагога, вихователя, мислителя, психолога, соціолога, філософа" [155].
Листи В.О.Сухомлинського, які зберігаються в домашньому архіві І.Г.Ткаченка,
він називає дорогими його серцю реліквіями і цитує лист, датований 18 березня
1960 року: "Так, з питання роботи учнівських бригад треба багато думати. Мені
здається, що найголовніше в колективній праці учнів - це забезпечення повноти їх
духовного життя. А як думаєте Ви? Я впевнений, що зараз, більш ніж коли б то не
було, треба турбуватися про те, щоб зі стін школи вийшли не тільки хороші
трактористи, рільники і т.п., а, насамперед, хороші, справжні люди.
Моральний фактор повинен бути провідним, керівним. Важливо також і те,
щоб кожна молода людина керувалася високими моральними стимулами в своїй
трудовій діяльності".
У 1990 році у видавництві "Радянська школа" вийшла книга "Спогади про
Сухомлинського",

у

якій

були

вміщені

і

спогади

І.Г.Ткаченка

"В.О.Сухомлинський у моєму житті", написані вони з великою душевною
теплотою, щирістю і стали своєрідним пам’ятником побратиму.
1993 року педагогічна громадськість незалежної України, усього світу
урочисто

відзначала

75-річчя

від

дня

народження

В.О.Сухомлинського.

І.Г.Ткаченко відгукується на цей ювілей цілою серією публікацій, поспішаючи
сказати своє слово про всесвітньо відомого педагога. Тепер ми знаємо: доля
відвела Івану Гуровичу всього лише один рік... З-під його пера виходить дещо
доповнений, з нотками тривоги і болю варіант спогадів про В.О.Сухомлинського
[124, 36]. Гірким докором молодим колегам-директорам сільських шкіл звучали
запитаня ветерана педагогічної праці:
- А що маємо сьогодні?
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- Хто буде вирощувати хліб у XXI столітті?
- Яка роль сільської школи в нових умовах соціально-економічного
середовища на селі?
- Яким має бути нове покоління молодих хліборобів, що поєднувало б у своїй
практичній діяльності трудові традиції батьків, дідів, прадідів з надбаннями
науково-технічного прогресу в сільському господарстві, новими прогресивними
технологіями і формами оплати праці?
- Чи, може, тепер це не є однією з функцій сільської школи? [125, 36].
І далі - пристрасне звернення до директорського корпусу 90-х років, в першу
чергу до молодої їх генерації, звернення, яке звучало як естафета поколінь, як
заповіт: "А де ж поділася людина праці, людина, яка створює матеріальні блага
для народу, суспільства, куди ж зникла моральна краса молодого хлібороба?
Чому ж ви, шановні колеги, не стаєте на захист виправданих багаторічною
практикою кращих надбань нашої школи по формуванню гармонійно розвиненої
особистості на основі поєднання розумового виховання з продуктивною працею?
Адже ці надбання, набутий досвід, його золоті зерна, є результатом
напруженого творчого пошуку кращих педагогічних умів, серед яких достойне
місце займають безкорисливі ентузіасти Кіровоградщини на чолі з Василем
Олександровичем Сухомлинським.
Мені здається, що Ви байдуже ставитесь до процесу руйнування кращих,
стократ перевірених практикою традицій, які у 50-60 роках склалися в навчальновиховному процесі сільських шкіл. І це замість того, щоб активно і наступально
удосконалювати і розвивати їх. Ставитись до цих прогресивних традицій потрібно
вдумливо і зважено, а не огульно, вихлюпуючи й дитя з купелю.
Це Вам, мої колеги, мій заповіт в ім’я світлої пам’яті Василя Олександровича
Сухомлинського.
І ще раджу: візьміть в руки один з томів його праць, прочитайте, подумайте, і
Ви знайдете відповіді на болючі і гострі питання розбудови сучасної школи в
демократичній Україні" [125, 36-37].
Слідом за цим в періодичній пресі з’являється серія статей І.Г.Ткаченка
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"Гуманізм

проти

консерватизму”,

"В.О.Сухомлинський

і

педагогіка

народознавства", "В.О.Сухомлинський і етнопедагогіка народознавства", "Жива
вода криниці". У комплекті буклетів "Невичерпна скарбниця педагогічної
мудрості: ідеї В.О.Сухомлинського в практиці розбудови національної освіти на
Кіровоградщині" вміщено і матеріал І.Г.Ткаченка "Проблеми народної педагогіки
у спадщині В.О.Сухомлинського". Іван Гурович взяв участь і в роботі
міжнародної

науково-практичної

В.О.Сухомлинського і

конференції

"Педагогічна

розбудова національної

освіти",

спадщина

яка відбулась

в

Кіровограді. Його матеріал у співавторстві з Н.М.Ангелуцою вміщено у збірнику
тез конференції [1, 115-117].
В умовах незалежної держави, коли зник жорсткий партійний диктат,
І.Г.Ткаченко

дістав

можливість

поглянути

на

педагогічну

спадщину

В.О.Сухомлинського з нових позицій, побачити в ньому яскравого представника
народної педагогіки. В останніх своїх публікаціях І.Г.Ткаченко доводить, що
В.О.Сухомлинський, живучи в заполітизованому суспільстві, розвинув складові
народної педагогіки. В процесі багаторічного експерименту в Павлиській школі
було з’єднано розрізнені елементи етнопедагогіки, відшліфовано ціннісні якості
справжньої української людини. У статті "В.О.Сухомлинський і етнопедагогіка
народознавства"

І.Г.Ткаченко

розкриває

процес

активного

використання

видатним педагогом багатющого арсеналу української етнопедагогіки, зокрема,
йдеться про етичні бесіди - моральні заповіді, повчання, проповіді, їх, наголошує
автор, має взяти на озброєння і учитель сучасної школи, бо саме в них
акумулюється мудрість народу.
І.Г.Ткаченко на конкретних прикладах розкриває реалізацію у Павлиській
школі моральних народних норм, які передбачають глибоку повагу до матері,
батька, дідусів, бабусь. Ідея народності, на думку І.Г.Ткаченка, яка втілена в
етичних бесідах - моральних заповідях Сухомлинського, знаходить у Павлиші
свій подальший розвиток і осмислення в традиційних шкільних святах, серед яких
особливе моральне звучання мають Свято Матері і Свято Батька, в рамках яких
батьки оглядають експозиції виставки творчих робіт своїх дітей.
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Етнопедагогіка - вічне джерело народної моралі і мудрих повчань. Василь
Олександрович, - наголошує І.Г.Ткаченко, - неперевершений майстер "підслухати
в народі" бувальщину, одухотворити її своїми моральними переконаннями [120].
Жити життям народу, слухати і чути його голос, - це було внутрішньою потребою
життєдіяльності В.О.Сухомлинського: "Без свіжого вітру дихання серця народу
Сухомлинський не мислив свого життя і саме завдяки цьому творив свої казки,
бувальщини, легенди" [121].
Народна мудрість допомагала В.О.Сухомлинському формувати у вихованців
високу мовленнєву культуру, уміння тонко відчувати красу рідної мови, глибоко
вивчати і поважати її. Цьому сприяли уроки мислення на лоні природи, методика
проведення яких була розроблена В.О.Сухомлинським. На думку І.Г.Ткаченка, це
одна із золотих сторінок педагогіки народознавства. Він звертає увагу педагогів
на той факт, що В.О.Сухомлинський уміло і талановито використовує могутні
джерела етнопедагогіки у своїй праці "Батьківська педагогіка”, що "робить його
методику педагогіки народознавства захоплюючою і зрозумілою для учителів,
вихователів і батьків, а для вчених - базою для філософського осмислення життя
народу в його творчій праці по створенню матеріальних і духовних цінностей,
суспільного добра" [153]. Його стаття "Жива вода криниці" закінчується
висновком щодо внеску В.О.Сухомлинського у розвиток етнопедагогіки:
"Джерела народної педагогіки - вічні, як і вічний народ, який її творить. Василь
Олександрович Сухомлинський, як ніхто інший, умів талановито і майстерно
цілющою водою цих джерел зрошувати молоді сходи моралі дитинства, отроцтва
і ранньої юності. Будьмо ж вчитися у нього, щоб педагогіка народознавства в
устах учителя-вихователя говорила мовою народу і одухотворювала невгасиму
любов до Батьківщини" [153].
В тезах міжнародної науково-практичної конференції "Педагогічна спадщина
В.О.Сухомлинського і розбудова національної освіти", яка відбулася 8-9 жовтня
1993 року, І.Г.Ткаченко у співавторстві з Н.М.Ангелуцою аналізують вирішення
проблем підготовки молоді до життя у науковій і практичній діяльності
В.О.Сухомлинського. Вони наголошують на актуальності для сьогодення досвіду
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Павлиської школи, творчості В.О.Сухомлинського, не зважаючи на серйозні
зміни, які відбулися на початку 90-х років в поглядах на історію розвитку нашого
суспільства, в питаннях соціально-економічної політики. На рубежі 80-90-х років
відбулася докорінна зміна концепції підготовки молоді до життя і трудової
діяльності. На

думку авторів, ефективність практичних результатів від

розв’язання цих завдань загальноосвітньою школою значною мірою залежить від
того, наскільки педагогічні колективи осмислять і використають золоті зерна
досвіду роботи сільських шкіл 50-70-х років. А центральне місце в цьому досвіді
належить Павлиській середній школі і її директору. І.Г.Ткаченко та Н.М.Ангелуца
високо

оцінюють

можливості

використання

педагогічної

спадщини

В.О.Сухомлинського в національній системі освіти: "...можна сказати, що в
творах В.О.Сухомлинського наша держава Україна

одержала прекрасну

освітянську спадщину, яка здатна живити нашу практику на національному
грунті. Ми маємо на увазі трудові традиції Павлиської школи... які... виходять з
народної педагогіки, де працьовитість оспівується в піснях, казках, розглядається
як найвища духовність і насолода в житті” [1, 117]. Науковці приходять до
висновку про значимість досвіду роботи сільських шкіл Кіровоградщини в 50-70ті роки для процесу розбудови системи освіти в Україні з врахуванням
відповідних соціальних змін: "...зерна цього досвіду, зокрема, наукові здобутки
Павлиської школи на чолі з В.О.Сухомлинським, мають стати науковим і
моральним надбанням педагогічних колективів сільських шкіл в наш час, але з
урахуванням багатоукладної економіки на селі /маємо на увазі економіку
колективних сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств та
ін./. Це означає, що сільська школа, виховуючи в учнів любов до землі і праці
хлібороба, має зорієнтувати своїх вихованців на глибоке і всебічне осмислення
ідейного стержня особистості сучасного молодого хлібороба, який, на нашу
думку, має поєднати в своїй практичній діяльності прогресивні народні традиції
селянина-трудівника і найвищі наукові досягнення науково-технічного прогресу в
сільському

господарстві

організація праці/ [1, 117].

/нова

техніка,

прогресивні

технології,

наукова
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Влітку 1994 року мізерним тиражем під грифом Кіровоградського
державного педагогічного інституту ім.В.Винниченка була видана остання
книжка І.Г.Ткаченка у співавторстві з Н.М.Ангелуцою "Творче використання ідей
В.О.Сухомлинського з питань трудового виховання в сільській школі. /З досвіду
роботи педагогічних колективів Кіровоградської області у 50-70-ті роки/”.
Актуальність свого дослідження його автори вбачають у тому, щоб у сучасних
умовах перебудови суспільства і системи освіти не загубити позитивний досвід
роботи з трудового виховання, який був напрацьований на Кіровоградщині в 5070-ті роки. Вони з великою тривогою констатують зниження уваги до ролі
трудового навчання і виховання у загальноосвітній школі, що виявляється в
скороченні кількості навчальних і позаурочних годин, що відводяться на трудову
підготовку, розриві педагогічних зв’язків між трудовою діяльністю і навчальновиховним процесом, у все очевиднішій відсутності педагогічного прогнозування
удосконалення системи трудового виховання. Проблема підготовки молоді до
трудової діяльності стала однією з найболючіших через відсутність належної
матеріально-технічної бази трудового навчання.
У

книзі

висвітлюється

актуальність

педагогічної

спадщини

В.О.Сухомлинського для сучасної загальноосвітньої школи, бо основною,
магістральною ідеєю його наукових праць є думка про працю як одну із основ
всебічного, гармонійного розвитку особистості. Автори висловлюють думку про
те, що сприйняття В.О.Сухомлинським праці становить перевірену власною
практикою політику, яку він здійснював у Павлиській школі, і показує, що процес
використання праці в навчанні є засобом навчання. На підтвердження цього
положення вони цитують фрагмент з виступу Христоса Франгоса - голови
Міжнародного товариства послідовників Сухомлинського на Міжнародній
науково-практичній конференції, присвяченій 75-річчю від дня народження
видатного українського педагога: "Основним внеском В.О.Сухомлинського в
сучасне суспільство є, на мій погляд, те, що він довів: школа базується не на
вчителеві, учневі, а - на праці. Він підкреслював, що школа і виховання
обертаються навколо праці, як Земля навколо Сонця. Це і є Коперніковський
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переворот у вихованні” [237, 3].
У книжці докладно розглядається сукупність факторів, які визначають
ефективність виробничої праці учнів. Йдеться про науково-теоретичну підготовку
учнів до продуктивної праці в умовах сільськогосподарського виробництва, про
моральну і психологічну підготовку учнів до продуктивної праці в сільському
господарстві і, нарешті, про організацію трудової діяльності учнів у процесі
поєднання продуктивної праці з навчанням і вихованням. Детально аналізується
діяльність учнівських виробничих бригад. Цим самим І.Г.Ткаченко підводить
підсумок багаторічної роботи учнівської виробничої бригади як у Павлиській,
Богданівській школах, так і в інших школах Кіровоградщини: "Досвід цієї та
інших шкіл області підтвердив, що система трудового виховання і профорієнтації
у сільській школі має великі виховні можливості, якщо на практиці здійснюється
гармонійне поєднання таких сторін виховного процесу, як НАУКОВО-ОСВІТНЯ
/глибокі і міцні знання, без яких неможливий кваліфікований спеціаліст/,
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА /застосування на практиці знань, умінь і навичок в
одному із видів технічної творчості і сільськогосподарського дослідництва/,
СОЦІАЛЬНА /трудові і моральні відносини у колективі/, СОЦІАЛЬНОПСИХОЛОГІЧНА /ставлення особистості до праці/, ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНА
/застосування НОП і госпрозрахунку у виробничу діяльність учнівської бригади
для досягнення високої економічної ефективності виробничої праці, навчання
учнів роботі на сільгоспмашинах/ та ін." [237, 34].
І.Г.Ткаченко залишив значну епістолярну спадщину,

яка ще чекає

дослідника. Проаналізувавши лише її незначну частину - листи, листівки,
адресовані другу і соратнику, колишньому директору Маловисківської СШ № 3
Г.М.Перебийносу /люб’язно надані автору/, бачимо ледве не в кожному листі
згадки про В.О.Сухомлинського. Листи, листівки передають душевний стан
І.Г.Ткаченка, усунутого тодішньою компартійною владою від керівництва
Богданівською школою у 1979 році. В листі від 8 серпня 1983 року читаємо:
"Новий навчальний рік ...треба починати з роботи на кафедрі педагогіки.
Важко нам, як важко і Арону Борисовичу, Сергію Григоровичу, Павлу
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Федосійовичу /колишні директори Гайворонської СШ № 5, Созонівської СШ
Кіровоградського району, Новгородківської СШ № 2/ - прим. А.І./ і завжди було
важко - боляче нашому Учителю - В.О.Сухомлинському.
Ми тепер біля берега, а не на головній течії ріки, але і біля берега можна
запалювати маяки!!! ... По-братерськи обіймаю і бажаю радості буття, не
зважаючи на "козни й клевету" недругів, якщо не сказати більше - ворогів
народної справи".
В листі, датованому 19 липня 1984 року, відправленому з Криму, з
алупкинського санаторію "Вітерець", йдеться про долю колективної книги
"Сучасна школа і педагогічна спадщина В.О.Сухомлинського", яка так і не була
надрукована: "Два слова про наші спільні справи. З ініціативи Дм. Юх.
/Д.Ю.Стельмухов - колишній завідуючий Кіровоградським облвно - прим. А.І./
був у відрядженні в Києві, у видавництві "Радянська школа", де прочитав
редакторський висновок і рецензію Київського педінституту ім. О.М.Горького на
нашу

колективну

працю

"Сучасна

школа

і

педагогічна

спадщина

В.О.Сухомлинського".
Про Ваші казки дуже доброзичливо написав редактор /це дуже важливо для
майбутнього/, а ось рецензент /к.п.н Копачов/ у Ваших казках не розібрався і його
рецензія досить туманна. А от другий рецензент д.п.н., проф. Ю.П.Азаров
/м.Москва/ - мовчить, хоча зав. редакцією педагогіки М.І.Мухін послав йому
багато телеграм з проханням прискорити рецензію. На мої листи Ю.П.Азаров - не
відповідає.. .
Як мої справи? Не зовсім погано, буду сподіватися, що благодатний клімат
Криму все ж якоюсь мірою відновить мій фізичний тонус, а моральний тонус у
мене - в повному порядку".
Лист, датований 2 квітня 1993 року, написаний за рік з невеликим до
кончини І.Г.Ткаченка, сповнений болю, тривоги і надії водночас: "...Одне ясно наше покоління "уходит в мир иной", а разом з нами і наші ідеали, і наша любов
до Батьківщини, народу і наша утопічна творчість, і наша честь, і наше Добро, і
наше милосердя. Спалахнули вогниками і погасли. Так, погасли, але не назавжди,
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бо відродиться наше безкористя і буде плодоносити новими життєдайними
сходами..."
Нарешті, лист, написаний 22 січня 1994 року за півроку до смерті. Високо
оцінюючи діяльність Павлиської та Маловисківської середніх шкіл, І.Г.Ткаченко
закінчує на такій високій ноті: "В народі Павлиську школу називають школою
Сухомлинського, а Маловисківську третю - школою Перебийноса. Прислухаємося
до голосу народу, бо кажуть, що голос народу - то глас Божий.
То ж

будемо пити

чисту воду з криниці

педагогічного досвіду

Маловисківської середньої школи № 3, з її незамулених джерел, щоб і самим
стати морально красивими і духовно багатими.
Цього від нас чекає суверенна, незалежна, правова демократична держава,
ім’я якої - Україна".
Ще одна грань особистості богданівського директора, його готовність
самовіддано пропагувати велику педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського
висвітлюється у статті-спогадах ректора Уманського державного педагогічного
університету ім. П.Г.Тичини, члена-кореспондента АПН України В.Г.Кузя [56],
який довгі роки був знайомим з І.Г.Ткаченком і присвятив його пам’яті дуже
теплі, сердечні слова.
Характерно, що знайомство В.Г.Кузя з І.Г.Ткаченком розпочалося ще в роки
навчання в аспірантурі на грунті сухомлиністики. Вже тоді І.Г.Ткаченко "глибоко
аналізував педагогічний експеримент Василя Олександровича", "талановито, понауковому ... вмів висвітлити найтонші нюанси педагогічних відкриттів мудрого
педагога" [57, 54-55]. На думку автора статті, така глибина бачення ідей
В.О.Сухомлинського

обумовлювалася

двома

складовими.

По-перше,

сам

І.Г.Ткаченко був прекрасним дослідником, експериментатором, а по-друге, добре
знав коло інтересів павлиського педагога, впроваджував його набутки у
педагогічну практику, був чудовим пропагандистом експериментально вивірених
ідей свого видатного колеги.
В.Г.Кузь цитує листа І.Г.Ткаченка від 28 березня 1990 року, якого він
отримав у відповідь на запрошення його до Умані: "На святе діло Ви запрошуєте
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мене, маєте надію, що моя зустріч з студентами послужить добрій справі формуванню особистості сучасного вчителя, то чи ж зумію я бути на висоті
Вашого довір’я і Вашої віри в мене?.. Природньо, що ваше запрошення мені до
серця і до душі, тому я і щиросердно вдячний Вам, приймаю його з моральним
задоволенням... Добре було б, щоб зі мною приїхав Ілля Антонович Шевченко. У
нас з ним добре йде "дует по-Сухомлинському". В листі від 1 червня 1990 року
І.Г.Ткаченко з теплотою згадує про своє з І.А.Шевченком перебування і в
Кам’янці-Подільському, і в Умані, бо "ми з Вами стали побратимами, дякуючи
нашому вчителю, наставнику - В.О.Сухомлинському" [57, 55].
І.Г.Ткаченко та І.А.Шевченко неодноразово приїздили до Умані, Кам’янцяПодільського і кожен їх виступ, як зазначає В.Г.Кузь, - "то велична патетична
симфонія на славу гуманістичної педагогіки мудрого сільського вчителя, знаного
сьогодні в усьому світі як гуманіста, добротворця, альтруїста" [57, 55].
Значною мірою завдяки допомозі, підтримці з боку І.Г.Ткаченка в
Уманському педагогічному університеті створена і успішно працює наукова
лабораторія "В.О.Сухомлинський і школа XX століття", де студенти досліджують
спадщину видатного педагога, пишуть курсові, дипломні роботи, магістри магістерські, кандидати - кандидатські, докторанти - докторські дисертації. В
лабораторії розробляються нові педагогічні технології, тут відбуваються зустрічі з
педагогами-новаторами, з творцями авторських шкіл, з колишніми випускниками
В.О.Сухомлинського.
В.Г.Кузь зазначає, що у нього з І.Г.Ткаченком були плани і на перспективу,
йшлося про підготовку у співавторстві посібника про школу майбутнього у
баченні В.О.Сухомлинського, про школу самореалізації особистості кожного
школяра /на основі принципу природовідповідності/. Але цим планам не судилося
втілитися у життя. 26 липня 1994 року І.Г.Ткаченко відійшов у вічність.
Незадовго до того /5 грудня 1992 року/ він писав у листі до В.Г.Кузя: "Передаю
Вам естафету - оберігати і захищати від новоявлених ворогів і недругів
педагогічну спадщину В.О.Сухомлинського і збагачувати своїм власним досвідом
його невмирущі ідеї народної педагогіки" [57, 56].
Отже, важливішим напрямком науково-педагогічної діяльності І.Г.Ткаченка
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була пропаганда педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського. У 1988 році він
пише пристрасне звернення до нас, педагогів, яким судилося працювати у
національній

системі

освіти

України

на

зламі

століть

і

тисячоліть:

"В.О.Сухомлинський - наш сучасник, з нами його безсмертні педагогічні твори, в
них - золоті зерна ...педагогічної науки і творчої практики.
Учителю! Візьми їх на озброєння і збагати їх мудрістю власну лабораторію, і
тоді з вершин днів прийдешніх побачиш власну педагогічну повноцінність і
професійну майстерність і сміливо увійдеш повноправним господарем у новий
храм науки - школу майбутнього, школу XXI віку" [238, 28.09].

3.3. Використання ідей та досвіду І.Г. Ткаченка в практиці
роботи сучасних закладів освіти
В умовах трансформаційних змін в українському суспільстві відбуваються
активні пошуки нових перспективних підходів до вдосконалення системи освіти.
Першочергового значення набуває впровадження у педагогічну практику
досягнень психолого-педагогічної науки та перспективного педагогічного
досвіду. Творчий доробок І.Г.Ткаченка може служити надійним підґрунтям
розбудови національної системи освіти, оскільки розкриває найважливіші
проблеми навчання і виховання.
Програмою нашого дослідження передбачалося з’ясування того, що саме з
педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка, зазнавши певної інтерпретації відповідно до
нових умов розвитку суспільства, використовується у сучасних загальноосвітніх
та професійно-технічних закладах освіти області.
Педагогічний колектив Богданівської середньої школи № 1, який нагромадив
значний досвід реалізації ідей І.Г.Ткаченка, протягом трьох останніх років працює
над проблемою “Підвищення результативності навчально-виховного процесу
шляхом творчого використання спадщини І.Г.Ткаченка в умовах оновлення
школи”.
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Адміністрація

школи

впроваджує

в

практику

провідні

принципи

управлінської діяльності, сформульовані І.Г.Ткаченком. “Науково обгрунтована
система шкільного планування, – наголошував він, - наріжний камінь планування
праці, без чого немислима творча праця колективу” [119, 18]. Планування в
сучасній Богданівській школі грунтується на таких засадах: усвідомлення мети і
завдань школи, науковості, рівномірності в розподілі планових завдань,
систематичному одержанні інформації про хід і стан виконання намічених
заходів, єдності контролю і допомоги. У школі керуються думками І.Г.Ткаченка
щодо добору, розстановки, раціонального використання і виховання кадрів.
Система методичної роботи включає функціонування психологічного і
проблемного семінарів, на засіданнях яких, зокрема, розглядались такі питання:
“Гуманізація взаємин в структурі вчитель-учень, учень-вчитель”, “Попередження
недорозвитку навчальних

здібностей

дітей

молодшого

шкільного

віку”,

“Принципи індивідуальної виховної роботи з дитиною на рівні підтримки її
творчих потенцій”, “Про створення середовища для розвитку критичного
мислення”, “Сучасні підходи до організації навчання й інтерактивні технології”
/Через призму педагогічних ідей В.О.Сухомлинського та І.Г.Ткаченка/. Крім
семінарів, структура методичної роботи в Богданівській середній школі №1
включає в себе:
- педагогічну раду;
- методичну раду;
- методичні об’єднання;
- творчі та динамічні групи;
- оперативні методичні наради;
- конференції;
- самоосвітню роботу;
- консультації;
- творчі звіти вчителів;
- конкурс “Кращий урок”;
- педагогічно-методичну виставку здобутків, напрацювань вчителів;
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- педагогічні консиліуми [42].
Методичну допомогу вчителям надають практичний психолог та бібліотекар,
які влаштовують інформаційні дні, випускають інформаційні бюлетені, проводять
консультації, діагностування.
І.Г.Ткаченко наголошував: “Не слід чекати появи передового педагогічного
досвіду, його треба проектувати, створювати і відповідно до наукових потенцій
вчителя допомагати йому виробити свій власний почерк у роботі - таке правило
нашої повсякденної діяльності” [119, 24]. Ця установка І.Г.Ткаченка успішно
втілюється в життя в сучасній Богданівській школі, що дає позитивні результати:
6 вчителів є членами обласних творчих груп, які функціонують при відповідних
навчально-методичних

кабінетах

обласного

інституту

післядипломної

педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, ще 6 педагогів - члени
районних творчих груп.
Реалізація запропонованої І.Г.Ткаченком чіткої системи організаційної
роботи, спрямованої на створення дружного, цілеспрямованого і дієздатного в
усіх відношеннях педагогічного колективу дає позитивні результати. З 35
вчителів сучасної Богданівської школи 1 вчитель-методист /Колісник О.М./, 4
старших вчителі /Стукало В.І., Буштрук Н.Б., Шокул Л.О., Рядніна В.І./.
11 вчителів відзначені значком “Відмінник освіти України”, 14 педагогів мають
вищу кваліфікаційну категорію. Вчитель хімії Колісник О.М. - голова районного
методичного об’єднання вчителів хімії; Тарасюк Н.В. - голова районного
методичного об’єднання вчителів інформатики; Стукало В.І. - голова районного
методичного об’єднання вчителів фізкультури; Рядніна В.І. - керівник районної
творчої групи вчителів початкових класів [42].
У книзі “Богданівська середня школа” І.Г.Ткаченко, аналізуючи досвід
діяльності педагогів 60-70-х років, звертав увагу на те, що “У кожного вчителя є
своя “перлинка”, що є окрасою уроку й особливо збуджує в учнів інтерес до
знань, любов до науки” [119, 25]. Так було в авторській школі Івана Гуровича, ця
традиція живе і в сучасній школі. У вчителя хімії Колісник О.М. - це вдумливе
використання інтерактивних методів роботи. В учителя української мови та
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літератури Ковальової О.В. - орієнтація учнів на критичне осмислення себе, свого
образу, своїх вчинків. Учитель фізики Буштрук В.І. застосовує прийоми
проблемного навчання, що дає можливість учням відчути себе в ролі дослідників,
стимулює процес мислення. Рядніна В.І., працюючи з учнями початкових класів,
веде спостереження над міркуваннями дітей. На уроках української мови та
літератури вчителя Бокатенко А.А. панує творча атмосфера роботи над текстами
літературних творів, а Токар Н.М. переконана, що на уроках літератури чільне
місце має займати моральне виховання. Вона домагається, щоб дитина винесла з
прочитаного частину позитивної енергії, закладеної автором.
На уроках трудового навчання у Ребедайла М.І. функціонує чітка система
набуття досвіду кожним окремо взятим учнем в результаті колективної праці,
поділ якої передбачає її кооперацію. Учні об’єднуються в пари або бригади.
Оцінювання їх роботи проводиться за кінцевим результатом - виготовленим
виробом, враховуючи при цьому стан робочого місця та правила дотримання
техніки безпеки. У навчальних майстернях учні засвоюють різні прийоми обробки
матеріалів на верстатах, ознайомлюються з елементами машинознавства,
навчаються виготовляти вироби з дроту, жерсті, деревини. Все це готує їх до
дорослого самостійного життя.
Вчитель математики та інформатики Тарасюк Н.В., ознайомившись з
методами викладання математики Ткаченка І.Г., зрозуміла, що гармонія уроку
народжується тільки в співпраці вчителя і учнів саме тоді, коли педагог на уроці
виступає в ролі своєрідного диригента, а ключ до творчої співпраці, на її думку, в
створенні проблемних ситуацій.
Використовуючи досвід І.Г. Ткаченка щодо розвитку візуального мислення
на уроках математики, вчитель Тарасюк Н.В. добирає серію задач, які
розширюють поняття простору, але про простір в них не йдеться. На її
переконання, в процесі реалізації особистісно орієнтованого навчання вагому
допомогу надає комп’ютерне забезпечення навчального процесу. При цьому
відзначимо,

що

кабінет

інформатики

в

Богданівській

школі

широко

використовується для вивчення таких предметів, як математика, фізика, біологія,
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хімія, українська та іноземні мови, історія, географія, образотворче мистецтво,
музика. І.Г.Ткаченко вважав, що навчання в школі має бути спрямоване на
розкриття талантів кожного учня. Цьому значною мірою сприяють засоби
сучасних технологій, зокрема, інформаційних, що цілком природно і методично
обгрунтовано включаються у навчально-виховний процес. Найпомітніший вплив
мають ці технології на ті розділи шкільної програми, навчальний матеріал яких
найважче дається учням, під час вивчення яких складно проявити творче
мислення, робити висновки, висувати гіпотези, передбачати наслідки.
Універсальні можливості комп’ютерного моделювання надають інтегровані
середовища. Проектування малюнків, геометричних візерунків

на екрані,

конструювання геометричних уяв - перші уроки в оволодінні методикою
комп’ютерного моделювання. Інтегровані середовища дозволяють реалізувати
розв’язання поставленого завдання шляхом створення різноманітних моделей, де
діти самі стають дослідниками. Такого роду предметна діяльність, за
спостереженням Н.В.Тарасюк, спрямована на розв’язання задач за допомогою
комп’ютера, полегшує процес взаємодії і роботи дітей у групах [42].
Не випадково І.Г.Ткаченко наголошував, що навчання повинне бути цікавим,
зрозумілим і творчим. Можливість провести необхідний експеримент з числами,
швидко виконати потрібні обчислення чи графічні побудови, перевірити ту чи
іншу гіпотезу, випробувати той чи інший метод розв’язування задачі, вміти
проаналізувати та пояснити результати, отримані за допомогою комп’ютера, має
надзвичайне значення у вивченні математики.
В результаті вивчення та впровадження в практику власної роботи досвіду
І.Г. Ткаченка, Н.В.Тарасюк прийшла до висновку що комп’ютерні програми
згаданого типу можуть бути використані практично на всіх уроках математики,
починаючи вже з 5-6 класів, зокрема, під час вивчення системи координат на
прямій і на площині, поняття функції, елементарних функцій та їх властивостей,
методів розв’язування рівнянь і нерівностей та їхніх систем, елементів теорії
границь числових послідовностей, диференціального та інтегрального числень та
їх застосування.
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У своїй роботі вчитель використовує також випереджувальне навчання. Учні
після уроків приходять до навчального кабінету, обирають тему практичної
роботи і працюють індивідуально або в парі з програмою: спочатку пробують
самостійно розв’язати ту чи іншу задачу, потім розробляють короткий
теоретичний матеріал і добирають завдання. Під час проведення практичної
роботи на уроці дані учні працюють як консультанти.
Такий підхід до вивчення математики дає наочні уявлення про поняття, що
вивчаються, що в свою чергу сприяє розвиткові образного мислення, оскільки усі
рутинні обчислювальні операції та побудови виконує комп’ютер, залишаючи
учневі час на дослідницьку діяльність.
І.Г.Ткаченко зазначав, що необхідно домагатися, аби з малих років дитина
переживала красу слова в художньому творі, щоб її хвилював опис природи.
Учень, який у дитинстві багато разів переживав красу слова, намагається передати
словами свої заповітні думки. Тому вчитель української мови та літератури Токар
Н.М. прагне навчити дітей тонко відчувати красу і передавати її.
Вивчаючи спадщину І.Г.Ткаченка, вона помітила, що він велику роль
відводив урокам на природі, тому вона вирішила використати цю ідею в своїй
практиці. Інколи .за 10-15 хвилин до кінця уроку вона виходить з учнями на
шкільне подвір’я, де відбувається спілкування з природою. Під час одного з таких
уроків падав сніг. Вчитель запропонувала учням скинути рукавички і спіймати
сніжинку, а потім, детально роздивившись її, торкнутись до пухкенького, м’якого
снігу. Учням було поставлене запитання: "Що ви відчули? Що нагадує вам сніг,
політ сніжинок, шум вітру?" У відповідь пролунало багато цікавих версій. Потім
учні отримали домашнє завдання: написати твір-мініатюру “Зимова казка”.
Побачене і почуте залишилось у дитячій пам’яті: “Подвір’я заполонили білі мухи.
Вони такі гарні. Ось я спіймав одну. Та це ж сніжинка! Зимовий вітер приніс її з
Півночі, де вона жила в царстві Снігової Королеви. А тепер ця маленька зірочка
лежить у мене на долоні і всміхається”. Не всім дітям легко писати такі твори, але
педагог прагне допомогти їм розвинути творчі здібності, знайти в душі кожного
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зернинку творчості і виростити з неї відбірний колосок фантазії, уяви, прекрасних
образів [42].
І.Г.Ткаченко докладав багато зусиль до збагачення творчого арсеналу
вчителів початкових класів Н.С.Ратушної, Р.І.Каплун, Г.Р.Ірич. Свого часу він
активно сприяв запровадженню в школі системи розвивального навчання
Д.Б.Ельконіна - В.В.Давидова, яка, по-перше, базується на законах, які
відображають природу людини, і за цими законами вона живе, розвивається і діє в
людському суспільстві; по-друге, передбачає спільну колективну творчість, уроки
будуються як ланцюжок відкриттів, здійснених самими учнями.
Дитина успішно розвивається, відзначав І.Г.Ткаченко, якщо в навчанні, в
будь-якій іншій діяльності досягає межі своїх можливостей, а потім намагається
їх розширити. Він підкреслював що вчителю варто навчитися не поспішати
приходити на допомогу, не робити за дітей те, що вони можуть виконати самі.
Потрібно більше експериментувати, прислухатися до їх думки, творчо підходити
до навчального процесу. Вдумливо використовуючи педагогічні надбання
І.Г.Ткаченка, вчителі початкових класів Богданівської середньої школи №1 і,
зокрема, В.І.Рядніна, працюють за технологією розвивального навчання. При
цьому творчо використовуються розроблені І.Г.Ткаченком вимоги до уроку [266,
21]. Іван Гурович велику увагу приділяв дослідницькій роботі та пізнавальним
завданням. Сьогоднішнє покоління класоводів Богданівської школи проводить:
- екскурсії в природу /спостереження та проведення дослідів/;
- екскурсії на виробництво;
- рухливі ігри на свіжому повітрі;
- перегляд телепередач та кінофільмів;
- слухання музики;
- практичні заняття в майстерні.
І.Г.Ткаченко під час проведення уроків математики ділив колектив класу на
групи /зірочки/. В.І.Рядніна використовує цей методичний прийом, застосовуючи
роботу в групах, парах таким чином:
1. Спосіб позиційної взаємодії, коли у розв’язанні проблеми беруть участь
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всі члени групи, а висновок повідомляє один із них.
2. Індивідуально-групова взаємодія, коли кожен учень виконує свою
частину завдання, результати об’єднують і отримують спільний висновок. Учням
пропонуються такі види завдань:
- підписати всі малюнки так, щоб вийшло оповідання;
- створити діафільм за твором по частинах;
- скласти картку-схему подій, зображених у творі;
- скласти тлумачний словник до цього твору.
3. Конвеєрна взаємодія, яка використовується під час розв’язання текстових
задач. Робота в парах проводиться по-різному, створюючи динамічну, варіативну
чи статичну пару [42].
Головною умовою виховання дитини, стверджував І.Г.Ткаченко, є передача
їй духовної спадщини народу, його моральних ідеалів. Тому в своїй роботі
вчителі початкових класів Богданівської школи постійно звертаються до народної
педагогіки, до використання її скарбів, мудрих заповідей та ідеалів.
І.Г.Ткаченко вважав, що творчість - це складний процес, що потребує
особливих якостей розуму: спостережливості, вміння порівнювати й аналізувати,
встановлювати зв’язки, відкривати закономірності, нестандартно мислити.
Враховуючи це, В.І.Рядніна розробила прийоми організації словесної творчості
школярів:
- вгадай колір /звук, смак, настрій/ слова;
- добери гарне слово;
- склади загадку/скоромовку/;
- згадай своє почуття;
- моя перша зустріч...;
- який настрій передає картину?
- -як мене здивували...:
- добери ласкаві слова;
- пожалій за що-небудь;
- привітай від чийогось імені;
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- стратегія /дві думки, два твердження/;
- інтерв’ю /підготувати запитання/;
- складання лінгвістичних казок.
Творчо використовуються сучасною школою ідеї І.Г.Ткаченка щодо
естетичного виховання школярів. В Богданівській школі діє кабінет естетичного
виховання,

обладнаний

партами-мольбертами,

копіями

античних

бюстів,

гіпсовими класичними зразками тощо. Всі атрибути образотворчого мистецтва,
достойні художніх училищ, присутні в сільській школі, що викликає захоплення у
дітей, залучає їх до осмислення високого, вічного мистецтва. Кожен учень
намагається зробити свій внесок у це прекрасне і велике, виконати роботу так,
щоб вона затрималась на постійно діючій виставці в кабінеті. З неабияким
задоволенням діти брали активну участь в організації малої художньої галереї. В
школі на практиці втілюється формула І.Г.Ткаченка: “Естетичне виховання
формує в учнів естетичне ставлення до дійсності, спонукає їх до естетичної
діяльності, тобто внесення елементів краси в усі сфери практичного життя” [119,
237].
Він також рекомендував використовувати твори живопису з метою навчати
дітей пізнавати навколишній світ за допомогою художніх образів, проникати в
психологічну основу суті явищ, подій. Методика роботи над картиною, яка
склалася в Богданівській школі, передбачає:
- сприймання учнями змісту картини в цілому;
- висловлювання учнів про зміст картини на основі перших вражень;
- колективний аналіз картини, формування зрілості думки учнів і розуміння
ними ідеї твору;
- опис учнями картини /усний, письмовий/;
- передача колірних співвідношень твору в цілому;
- відповіді на запитання: Яке поєднання барв на картині? Який настрій вони
створюють у глядача? Що зображено на передньому плані картини? Задньому?
Які почуття і думки викликає у вас картина?
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Працюючи за такою методикою, вчитель образотворчого мистецтва
Єрмолаєва С.А. не тільки допомагає учневі усвідомити сутність твору, але й
створювати власний, виражати свої думки в особистих витворах.
Для

більш глибокого вивчення

курсу образотворчого мистецтва в

Богданівській середній школі № 1 працює художній відділ, де діти працюють
додатково на уроках графіки, живопису, скульптури, композиції та декоративноприкладного мистецтва [42]. Адже, як стверджував І.Г.Ткаченко, “ефективність
естетичного виховання забезпечується лише тоді, коли воно здійснюється
безперервно в процесі практичної діяльності на уроках, під час позакласної
роботи й навчально-виховної практики та суспільно корисної праці учнів” [119,
252].
Конкретний, науково обгрунтований досвід роботи Богданівської середньої
школи № 1 переконливо свідчить, що все підростаюче покоління має готуватись
до продуктивної праці, яка у реальному житті здійснюється на базі різних рівнів
освіти /середньої та вищої/. Психологи переконливо доводять, що виховання у
процесі навчальної праці для реалізації цих завдань є недостатнім. Тому всіх
учнів, незалежно від типу навчального закладу /гімназія, ліцей, колегіум тощо/
слід залучати також до участі у процесі продуктивної праці, яка забезпечується в
ході трудового навчання. Отже, сучасна школа має бути трудовою не за назвою, а
за змістом і з усуненням тих негативних факторів, які мають місце сьогодні у цій
галузі, що дасть можливість реалізувати поставлені у Національній доктрині
розвитку освіти

державні

завдання

забезпечення

виховання

особистості

“підготовленої до життя і праці у світі, що змінюється, ..."підготовку
кваліфікованих кадрів, здатних до творчої праці, професійного розвитку, освоєння
та

впровадження

наукоємних

та

інформаційних

технологій,

конкурентоспроможних на ринку праці” [75, 139].
Цінний і перспективний досвід роботи щодо реалізації педагогічних ідей
І.Г.Ткаченка і колективу Богданівської школи сьогодні демонструють освітяни
Знам’янського району - того, де працював відомий педагог. В системі виховної
роботи Новороманівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів /директор
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Павленко Т.М./ важливе місце належить діяльності учнівського фермерського
господарства як однієї з активних форм зв’язку навчання з життям, важливого
фактора виховання у дітей глибокого інтересу й любові до праці у сфері
сільськогосподарського

виробництва.

Ініціатором

створення

учнівського

фермерського господарства був голова селянського фермерського господарства
"Соджюс" Стрижак М.І., який виділив для школи 10 гектарів землі і визначив
учнівське господарство окремим підрозділом СФГ “Соджюс”. Учнівське
господарство має своє правління, яке очолює голова УФГ, у складі правління виконавчий директор, головний агроном, бухгалтер, економіст, плановик,
інженер, комірник.
Члени правління самостійно планують роботу, вирішують всі проблеми
діяльності учнівського господарства, ведуть підрахунки коштів, витрачених на
пальне /оранка, закриття вологи, посівна кампанія, збирання врожаю/, посівний
матеріал, обраховують витрати на майбутній урожай, які необхідно закласти у
поточному році, вирішують, яким чином використати прибуток / у 2001 році це
4433 грн. 29 коп./. Правління веде повний розрахунок з СФГ “Соджюс” за надані
послуги - техніку, пальне, посівний матеріал.
В зимовий період, коли основні польові роботи припиняються, всі члени
учнівського фермерського господарства проходять навчання на фермерських
курсах, заняття на яких проводять вчителі, спеціалісти “Соджюс”. Вивчення
закономірностей розвитку рослин, агротехніки їх вирощування підвищує рівень
знань школярів, сприяє формуванню у них практичних умінь і навичок,
свідомому вибору професії. Під час практичних занять учні знайомляться з
правилами розрахунку кількості посівного матеріалу, враховують схожість
насіння, норму висіву, площу господарства, що формує у них до певної міри
економічні знання. В процесі роботи у фермерському господарстві учні
знайомляться

з

методами

застосування

досягнень

науки

на

практиці,

прилучаються до наукового пошуку, оволодівають відповідними знаннями,
уміннями і навичками.
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Праці І.Г.Ткаченка “Богданівська середня школа”, “Трудове виховання
старшокласників”, “Ростимо молодих хліборобів” стали джерелом думок, що
допомагають працівникам закладів профтехосвіти області розібратися в складних
ситуаціях сучасної педагогічної практики. Особливо близькими і зрозумілими для
них є ідеї І.Г.Ткаченка з розумового, морального, трудового виховання, теорії
навчання, проблем диференціації та інтеграції,

управління педагогічним

процесом.
Здійснюючи аналіз науково-педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка, працівники
професійно-технічних закладів усвідомили, що поліпшити управління навчальновиховним процесом неможливо без “постійного по-новлення і збагачення знань з
педагогіки і психології” [119, 23]. З цією метою, як свого часу в школі
І.Г.Ткаченка, в закладах профтехосвіти організовуються школи молодого майстра
виробничого навчання, викладачів, що не мають педагогічної освіти; семінари, в
роботі яких значна увага приділяється питанням професійної педагогіки і
психології. “Наукова цінність таких семінарів, - за оцінкою І.Г.Ткаченка, - полягає
в тому, що крізь призму науки, теорії, аналізується власний досвід, осмислюється
власна практика, а передовий досвід стає надбанням всього педагогічного
колективу” [119, 23]. Адміністрація професійно-технічних училищ враховує
поради І.Г.Ткаченка, що “не слід чекати появи передового педагогічного досвіду,
його треба проектувати, створювати і відповідно до наукових потенцій вчителя
допомагати йому виробити свій власний почерк у роботі” [119, 24].
Поради І.Г.Ткаченка щодо пошуку шляхів оптимального застосування
лекційно-практичної системи навчання знайшли своє місце в роботі викладачів
хімії ВПУ №4, ПТНЗ №8 м.Кіровограда, викладачів спецдисциплін і майстрів
виробничого

навчання

обслуговування

та

Кіровоградських

сфери

послуг,

професійних

Олександрійського

ліцеїв
і

побутового

Гайворонського

професійній аграрних ліцеїв.
І.Г.Ткаченко наголошував: “Слід дбати про емоційну та інтелектуальну
основу процесу формування наукового світогляду” [119,155]. Процес сприяння
формуванню в учнів наукового світогляду тісно пов’язаний з найголовнішими
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сферами практичної діяльності учнів - на уроках, у позаурочній роботі і під час
навчально-виробничої практики. Це досить важливе його твердження для роботи
з учнями професійно-технічних навчальних закладів. І.Г.Ткаченко підкреслював:
“Дослідження у виробничих умовах, експеримент посилюють сам процес
пізнання, який захоплює інтелект і емоційно-вольову сферу дослідника, робить
особливо напруженим творчий пошук” [119, 155].
Ще тридцять років тому І.Г.Ткаченко передбачав розв’язання проблем
інтегративних зв’язків в тандемі “школа - вищий навчальний заклад”.
Богданівська школа мала постійні зв’язки з Кіровоградським державним
педагогічним інститутом ім. О.С.Пушкіна, Українською сільськогосподарською
академією, науково-дослідними інститутами Києва та Москви. Подібна практика
використовується для організації ступеневої освіти в науково-виробничому
комплексі “Кіровоградський технікум механізації сільського господарства професійно-технічні заклади сільськогосподарського профілю”.
В процесі багаторічної практики Богданівської школи за безпосередньої
участі І.Г.Ткаченка було вироблено шість основних рис внутрішкільного
контролю з боку класних керівників [119, 37]. Ці ідеї трансформують у свою
практику майстри виробничого навчання, класні керівники /куратори/ груп в
Гайворонському та Піщанобрідському аграрних ліцеях, Кіровоградських ліцеях
побутового обслуговування і сфери послуг, вищих професійних училищах №№4,
9 м.Кіровограда та інших закладах системи профтехосвіти.
Педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка в сучасному освітньому просторі набула
ще ширшого осмислення і поширення у зв’язку з відзначенням у 2004 році його
ювілею. В рамках планів підготовки до нього в училищах були проведені читання,
круглі столи, засідання методичних комісій, де розкривалася сутність творчих
лабораторій викладачів та майстрів виробничого навчання з впровадження
педагогічних ідей нашого земляка. Зокрема, впродовж лютого-квітня 2004 року в
професійному ліцеї сфери послуг м.Кіровограда проводилися такі заходи:
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Засідання

методичних

комісій

з

проблеми

“Педагогічна

спадщина

І.Г.Ткаченка і особистісно орієнтоване навчання і виховання на сучасному етапі
розвитку освіти”.
Класні години в групах з теми “Підготовка молоді до життя у творчій і
практичній діяльності І.Г.Ткаченка”.
В бібліотеці була розгорнута тематична виставка, присвячена ювілею
І.Г.Ткаченка. Підсумком усіх заходів було засідання вітальні. Перелік питань, які
було розглянуто і заслухано у повідомленнях, переконливо свідчить про
актуальність педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка для закладів профтехосвіти:
- “І.Г.Ткаченко і становлення професійної майстерності педагога, розвиток
творчого потенціалу педагогічного колективу” /Блідар І.М., методист/;
- “І.Г.Ткаченко про шляхи піднесення ефективності уроку” /Шут Г.В.
- “Наукові підходи до організації трудового виховання в процесі навчальновиробничої практики” /Коржавіна О.В., майстер виробничого навчання/;
- “Трудове виховання і всебічний розвиток особистості в педагогічних
системах В.О.Сухомлинського та І.Г.Ткаченка” /Ткаченко Г.М., викладач/;
- “Внесок І.Г.Ткаченка в удосконалення лекційно-практичної системи
навчання” /Грінченко О.І., бібліотекар/.
Розгляд цих питань в професійно-технічних навчальних закладах тісно
пов’язаний з сучасною реформою системи профтехосвіти, зміною її філософії,
націлює на виховання особистості майбутнього трудівника, його психології.
Цьому присвячені всі заходи, які проводяться обласним методичним кабінетом
профтехосвіти.

На

всіх

семінарах

аналізуються

ідеї

І.Г.Ткаченка щодо

диференційованого навчання, гуманізації та демократизації навчально-виховного
процесу,

психолого-педагогічних підходів

методичній

роботі,

питання

контролю,

в

управлінській

педагогічного

діяльності

аналізу,

та

проблем

продуктивної педагогіки як основи модернізації профтехосвіти.
Як наслідок проведеної методичної роботи в кабінеті ПТО та закладах
профтехосвіти для розгляду оргкомітету Всеукраїнської науково-методичної
конференції “Педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка в контексті модернізації
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шкільної системи освіти”, присвяченої 85-й річниці від дня його народження,
було подано більше 25 доповідей, половина з яких була включена до програми
конференції.
Все це дає підстави стверджувати, що педагогічна спадщина І.Г. Ткаченка в
сучасному освітньому просторі професійно-технічної школи знайшла своє місце.
Це, зокрема, стосується проблем мотивації навчально-пізнавальної діяльності,
особистісно орієнтованого навчання через призму ідей І.Г.Ткаченка в закладах
нового типу: ВПУ №№4, 9, в професійному ліцеї сфери послуг і побуту
м.Кіровограда, аграрних ліцеїв мм.Олександрії та Гайворона, а інтеграція
предметів професійної і загальноосвітньої підготовки стала провідною в роботі
методичних працівників профтехучилищ №№ 3, 7, 36 м.Знам’янки, Олександрії та
смт. Новгородки.
Аналізуючи педагогічну і наукову діяльність І.Г.Ткаченка, переконуємося,
що він своєю практикою, науковими напрацюваннями вже в 50-70-ті роки XX ст.
відчував і прогнозував проблеми освіти початку XXI ст., закладав орієнтири
виховання особистості учня, людини-трудівника. Про нього можна говорити як
про талановитого педагога, який багато зробив для розвитку продуктивної
педагогіки, яка сьогодні результативно використовується в закладах освіти
області, хоча, на наш погляд, ця робота має набрати ширшого і системнішого
характеру.
ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ
1. Вперше в історії вітчизняної педагогіки на засадах теорії наукового
пізнання, в умовах деполітизації педагогічної науки в неупередженому, вільному
від

догматів

комуністичної

ідеології

дослідженні

дано

комплексну

характеристику освітньої діяльності і педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка,
виявлено його провідні ідеї, розкрито роль видатного педагога і вченого у
розвитку освіти в області і в Україні, його внесок у розвиток теорії і практики
освіти і виховання.
Простежено шлях становлення І.Г.Ткаченка як педагога, здійснено повну
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хронологію його педагогічної діяльності.
Вперше зроблено глибокий аналіз праць І.Г.Ткаченка, вміщених у
періодичних виданнях 50-90-х років, у збірниках матеріалів науково-практичних
конференцій та тих, що знаходяться у фонадах обласного державного архіву, у
фондах обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, в сімейному
архіві І.Г.Ткаченка.
2. Будучи педагогом-новатором, І.Г.Ткаченко створив власну самодостатню
педагогічну систему, в якій акумульовано багатий досвід Богданівської середньої
школи з організації трудового навчання і виховання учнівської молоді, специфіку
діяльності, проблеми і перспективи сільської школи. Він здійснив подальше
удосконалення системи управлінської діяльності в умовах сільської школи,
проводив роботу з директорським корпусом області в системі післядипломної
освіти педагогічних кадрів. Органічними складовими цілісної і багатогранної
педагогічної системи І.Г.Ткаченка є дослідження ним науково-методичних
підходів до викладання базових дисциплін, напрацьовані в Богданівській школі
різні аспекти формування наукового світогляду учнівської молоді, зокрема,
діяльність учнівських наукових товариств, шкільного табору праці і відпочинку
тощо.
3. Досліджено сутність педагогічної системи І.Г.Ткаченка в її постійній
органічній взаємодії з педагогічними ідеями В.О. Сухомлинського протягом
50-60-х років XX ст. Аналізуючи освітню діяльність і педагогічну спадщину обох
педагогів, встановлено, що їх професійне становлення, науково-педагогічна
діяльність відбувались спочатку в умовах тоталітарної, а потім авторитарної
політичної системи, що не могло не накласти відбитку на їх діяльність і
педагогічну спадщину. Однак, данина комуністичній риториці, яка міститься в
працях В.О.Сухомлинського та І.Г.Ткаченка, повинна розцінюватись лише як
данина часові. Адже завуальована критика вад тодішньої політичної системи з
позицій ортодоксального марксизму з численними посиланнями на праці
К.Маркса, Ф.Енгельса, В.Леніна, яка міститься в працях таких шістдесятників, як
І.Дзюба, М.Брайчевський, не дає жодних підстав вважати їх авторів адептами
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комуністичної системи. Цими засадами ми керувалися в оцінці творчої діяльності
і педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського та І.Г.Ткаченка.
Важливим результатом дослідження є з’ясування новаторського ще не
дослідженого науковцями внеску І.Г.Ткаченка в становлення і розвиток
сухомлиністики в 1970-1994 рр. Протягом майже чверті століття І.Г.Ткаченко
написав написав книгу, понад 30 статей, рецензій, спогадів, присвячених
глибокому

науковому

аналізу

різних

аспектів

педагогічної

спадщини

В.О.Сухомлинського. Знаючи багато років особисто павлиського педагогавченого і його праці, І.Г.Ткаченко після смерті В.О.Сухомлинського став
невтомним пропагандистом експериментально вивірених ідей видатного педагога.
4. Актуальною для сучасної школи є розроблена І.Г.Ткаченком теорія і
практика трудового навчання і виховання, її основні принципи та методи. У своїй
науково-пошуковій

та

практичній

діяльності

І.Г.Ткаченко

керувався

фундаментальним визначенням мети освіти - формування всебічно, гармонійно
розвиненої особистості. Теоретичні розробки І.Г.Ткаченка присвячувались
виявленню і впровадженню оптимального змісту навчального матеріалу і
організаційних форм та методів засвоєння його учнями у сфері поєднання знань з
основ наук і трудового навчання. З’ясовано, що в Богданівській школі у 1957 році
були створені одними з перших в Україні і в колишньому Союзі такі організаційні
форми трудового навчання і виховання як учнівська виробнича бригада і табір
праці та відпочинку школярів на базі сільськогосподарського виробництва.
Ще протягом 60-х років І.Г.Ткаченко впроваджував ідею інтеграції знань про
сільськогосподарське виробництво і з основ природничо-математичних наук як
неодмінної умови піднесення навчальної, розвивальної і виховної ролі трудового
навчання. Досліджено, що не лише в середніх загальноосвітніх закладах
Кіровоградщини, а й в Україні і за її межами набули широкого поширення
апробовані в Богданівській школі творчі об’єднання учнів різновікових груп для
позакласної навчально-виховної роботи, задоволення індивідуальних духовних
потреб кожного учня.
5. Досліджено внесок І.Г.Ткаченка в розробку різноманітних аспектів
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внутрішкільної

управлінської

діяльності:

ним

була

розроблена

система

організаційних і науково-методичних заходів, спрямованих на формування
дієздатного, творчого педагогічного колективу; вимоги до сучасного керівника
сільського загальноосвітнього навчального закладу; мету управлінської діяльності
він вбачав у цілеспрямованому вихованні учителя-дослідника; запропоновано
ідею створення на базі опорних шкіл науково-практичних лабораторій (на
громадських засадах) для здійснення досліджень у сфері дидактики. Ця
пропозиція є значимою і актуальною і для сучасної української школи. Ще в 70-ті
роки І.Г.Ткаченко ставив питання про необхідність підготовки керівників шкіл
при

університетах і педагогічних інститутах, ця проблема залишається

невирішеною і сьогодні.
Досліджено діяльність І.Г.Ткаченка щодо формування педагогічної культури
вчителя, яку він розглядав як органічну складову загальної культури особистості:
педагогічна культура акумулює в собі такі компоненти, як глибоке знання
учителем свого предмета, багатоманітність методів навчання і виховання, їх
оптимальне використання; педагогічну етику, педагогічну творчість, науководослідну діяльність учителя, органічну єдність науки, майстерності, мистецтва.
6. Здійснено аналіз внеску І.Г.Ткаченка в післядипломну освіту керівників
шкіл Кіровоградської області, досвід керівництва протягом двох десятиріч
обласною школою передового педагогічного досвіду керівників опорних шкіл.
Ним було обгрунтовано складні проблеми психолого-педагогічної науки,
відпрацьована методика виявлення, вивчення і поширення перспективного
педагогічного досвіду, майстерне володіння прогностичними, організаційнорегулятивними, контрольно-коригуючими уміннями.
7. В дослідженні розкрито значний внесок І.Г. Ткаченка в методику
викладання математики в середніх загальноосвітніх навчальних закладах:
проаналізовано форми і методи пізнавальної діяльності учнів на уроках, доробок
щодо розробки і запровадження лекційно-практичної системи навчання та
поліпшення рівня викладання математики в загальноосвітніх школах.
8. Надзвичайно актуальними у сучасних умовах розвитку нашої держави є
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аналіз положень педагога-практика на проблему і перспективу сільської школи,
стратегічне завдання якої він вбачав у вихованні високоосвіченого, всебічно
розвиненого молодого покоління, спроможного у своїй практичній діяльності
використовувати найновіші досягнення науки і техніки, ефективно працювати в
умовах

науково-технічного

прогресу

у

сфері

сільськогосподарського

виробництва.
В умовах глибокого реформування аграрного сектора української економіки
з врахуванням традиційної для української нації схильності до індивідуального
землеволодіння і приватної власності виняткового значення набуває відродження
кращих і найцінніших хліборобських традицій, духовного зв’язку із землею,
гармонійних відносин з природою. Саме цьому значною мірою може
прислужитись багата педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка, з врахуванням того, що
аграрний сектор в економіці будь-якої держави займає особливе місце.
В дослідженні доведено необхідність системної, науково обгрунтованої
підготовки підростаючого покоління до праці, адже саме вона забезпечує
добробут суспільства. В радянській школі в 50-70-ті роки щодо цього склались
певні традиції, якими не варто нехтувати. Це повною мірою стосується і досвіду
роботи з трудового виховання, нагромадженого в Богданівській школі під
керівництвом І.Г.Ткаченка.
Але аналіз досвіду роботи шкіл та професійно-технічних навчальних закладів
області з вивчення та творчого використання педагогічних ідей І.Г. Ткаченка
свідчить, що продуктивна праця, яка була серцевиною системи навчальновиховної роботи педагогічного колективу Богданівської середньої школи №1 і,
широко поєднуючись з дослідницькою діяльністю учнів, закономірно сприяла
розвитку їх творчих здібностей, в практиці роботи сучасної школи майже не
використовується.
Дослідження дає підстави стверджувати, що І.Г.Ткаченко, який народився,
сформувався

і

все життя і

діяльність

пов’язав із

сільською школою

Кіровоградщини, безперечно, заслуговує на звання видатного українського
педагога-вченого, новатора другої половини XX століття, ідеї якого були
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переважно новими і прогресивними, значна частина яких втілена в життя.
І.Г.Ткаченко був одним з однодумців і соратників В.О.Сухомлинського і залишив
помітний слід в педагогічній теорії і практиці України, в його педагогічній
спадщині сучасні освітяни знайдуть чимало корисного у справі розробки і творчої
реалізації концептуально-теоретичних і практичних проблем української школи
початку XXІ століття та підвищення професійної майстерності.
Результати дослідження можуть бути використані у вищих педагогічних
навчальних закладах в процесі викладання педагогіки, історії педагогіки, при
читанні

окремих

спецкурсів,

проведенні

спецсемінарів,

факультативів

з

педагогіки, при написанні рефератів, курсових, дипломних робіт, при підготовці
навчальних посібників, написанні монографічних досліджень тощо. Отримані
практичні результати можуть використовуватись і в системі післядипломноі
педагогічної освіти вчителів, керівників шкіл.
Автори не претендують на повне, всебічно завершене дослідження освітньої
діяльності

і

педагогічної

спадщини

І.Г.Ткаченка.

Нами

проаналізовано

найважливіші аспекти його педагогічної діяльності, найбільш вагомий його
внесок у теорію і практику педагогіки. Серед перспективної тематики подальшого
дослідження можна назвати такі аспекти, як глибоке вивчення системи трудового
навчання, виховання і соціалізації учнівської молоді в педагогічній спадщині
І.Г.Ткаченка, взаємозв’язок трудового і морального виховання особистості,
висвітлення його впливу на розвиток педагогічної думки в Україні. Потребує
подальшого ґрунтовного вивчення надзвичайно об’ємна епістолярна спадщина
видатного педагога.
Ефективне творче використання ідей, новаторського досвіду і всієї
педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка сприятиме вирішенню багатоманітних
складних проблем сучасної української школи.
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ДОДАТКИ
ДОДАТОК А
Лист І.Г.Ткаченка до В.О.Сухомлинського
Дорогий мій Учителю і сердечний друже
Василю Олександровичу!
Отримав Вашого листа і на серці тривожно-тривожно від того, що ваше
здоров’я „підводить” Ваш Дух Титана, Богатиря, Мислителя…
Бережіть його! Користуйтесь /хоча б раз протягом року/ санаторним
лікуванням/. Мені здається, що Ви підійшли до того рубежу, до якого свого часу
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підійшов Ньютон, відкривши закон всесвітнього тяжіння.
Так, тільки Ви /і ніхто більше!/ зможете відкрити і сформулювати /всі ваші
сто томів – в одному томі!/ закони виховання підростаючого покоління…
Стосовно мого прохання. Якщо дозволить здоров’я – Ви мій Шеф. Їздити до
Києва – не будете. Я буду до Вас приїжджати за заздалегідь домовленим планом
/але не часто!/.
Ваше зауваження по обсягу автореферата – вірне. Я не вирішив остаточно –
писати дисертацію /новий варіант/ російською чи українською мовою? Якщо
російською – автореферат треба скоротити наполовину, якщо українською – обсяг
скоротити небагато.
Що б Ви порадили?
Сердечний привіт Ганні Іванівні, а Вам – здоров’я і нових книг – для серця і
розуму усіх Ваших прихильників і шанувальників Могутнього Таланту Великої
Людини, з Павлиша!
Ваш Ткаченко І.Г.
Лист не датований
[З фондів державного педагогічно-меморіального музею В.О. Сухомлинського у
смт. Павлиші Кіровоградської області]
ДОДАТОК Б
Лист В.О.Сухомлинського до І.Г.Ткаченка
Дорогий друже Іване Гуровичу!
Прошу вибачити мене за те, що відповідаю на Вашого листа із запізненням. В
червні я змушений був поїхати в санаторій /різко погіршився стан здоров’я/, і
Ваша бандероль з листом чекала мене. Я лікувався в Трускавці.
Дякую Вам за довір’я, за Ваше бажання мати мене в якості наукового
керівника. Мені хочеться бути Вашим керівником, але, на превеликий жаль, не
знаю, чи зможу я у зв’язку з цим кілька разів поїхати до Києва /а це необхідно
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буде/. Давайте відкладемо остаточне вирішення цього питання до вересня - добре?
Автореферат Ваш я прочитав з великою увагою. Це і є справжня наука.
Ніяких зауважень на полях автореферату я не робив, тому що суттєвих зауважень
немає. Але ось що мене турбує: чи домовились Ви з кимось з керівників інституту
щодо об’єму автореферату? Максимальний обсяг, здається, - півтори аркуші, а у
Вас - три? Доведеться скорочувати. Де, за рахунок чого скорочувати - це Вам
видніше.
Бажаю Вам успішної роботи над дисертацією і успішного захисту. Привіт
Вашій сім’ї.
З повагою В.Сухомлинський
28.VІ.70 р.
[З документів сімейного архіву І.Г. Ткаченка]
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ДОДАТОК В
Довідка про роботу Кіровоградського обласного відділу народної освіти та
обласного інституту УКВ по впровадженню досвіду роботи Богданівоької
середньої школи Знам’янського району /1969 р./
Богданівська середня школа Знам’янського району - опорна в області.
Директор школи - Заслужений учитель УРСР - Ткаченко Іван Гурович. Школа має
багатогалузеве учбово-дослідне господарство, в якому працює шкільна виробнича
бригада. Учнівська бригада, яка об’єднує старшокласників у трудовий колектив, є
ефективною формою поєднання навчання з продуктивною працею.
В роботі учнівської бригади цієї школи головним напрямком є комплексна
механізація основних виробничих процесів і сільськогосподарське дослідництво.
Педагогічний колектив школи, і в першу чергу вчителі трудового навчання
Д.Г.Черниш і Г.П.Григор’єва, зуміли озброїти учнів знаннями, вміннями й
навичками з механізації та агротехніки, на основі законів і положень біології,
фізики, хімії і т.д., навчили дітей свідомо застосовувати теорію на практиці. Нині
в школі вирішується питання про залучення до сільськогосродарського
дослідництва всіх без винятку учнів 9-10 класів.
Для цього досліди будуть згруповані по значенню і цінності. Зокрема,
досліди, що виконуватимуться учнями, будуть класифіковані по таких групах:
навчально-практичні, навчально-пізнавальні та навчально-творчі. Це дасть
можливість враховувати нахили і здібності окремих учнів, їх теоретичну і
практичну підготовку.
В діяльності бригади знайшли своє відображення основні питання теорії
трудового навчання. Все, що виконується учнями, теоретично обґрунтовується з
наукової точки зору, теоретична підготовка знаходиться в тісному контакті з
практичним навчанням і продуктивною працею учнів на полях.
Великий учнівський колектив бригади створює сприятливі умови для
широкого розгортання соціалістичного змагання між учнями в процесі виконання
виробничих завдань з усіма його формами стимулювання, як передумови
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виховання в учнів комуністичного ставлення до праці.
Перебування богданівців в літньому таборі ще більше сприяє виявленню
дитячої творчості, самодіяльності тощо.
Обласний відділ народної освіти та обласний інститут удосконалення
кваліфікації вчителів протягом багатьох років вивчають і поширюють досвід
Богданівської СШ в галузі трудового навчання учнів, організації суспільнополітичної роботи учнів серед населення селища, а також вивчають ряд
педагогічних

проблем,

зокрема

особливості

виховної

роботи

в

групах

продовженого дня та ефективність запровадження експериментальних нових
навчальних програм в 1-х класах.
Досвід роботи Богданівської школи став надбанням багатьох педагогічних
колективів.
На базі цієї школи часто проводяться семінари директорів, учителів
виробничого навчання і інших предметів.
Директор школи Ткаченко І.Г. та вчителі школи завжди активно виступають
з доповідями на обласних науково-практичних конференціях, зльотах учнівських
бригад, на обласних семінарах та курсах з питань: "Трудове виховання учнів",
"Роль дослідницької роботи учнівської виробничої бригади в поглибленні знань з
основ

наук",

"Прищеплення

учням

любові

до

сільськогосподарського

виробництва", "Проблемні ситуації на уроках в 1-му класі - один з методів
організації діяльності учнів" та ін.
І.Г.Ткаченко - автор майже 30 наукових статей, які надруковані в методичних
збірниках і педагогічних журналах тощо. Окремими виданнями вийшли брошури
- "Навчально-виробнича і виховна робота в учнівській бригаді", "Ростимо
молодих хліборобів" і інш.
Про роботу Богданівської середньої школи виступали з статтями з газетах "Учительська газета", "Радянська освіта", "Кіровоградська правда" - інспектори
обласного відділу народної освіти, директор та методисти обл. ІУКВ. Так,
наприклад, в "Учительській газеті" від 29 квітня 1969 року було вміщено статтю
інспектора облвно Кравченка П.І. і спецкореспондента газети Шиповського С.В.
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під назвою "Плюс мастерство" /про експериментальну роботу в 1-х класах шкіл
Знам’янського району, зокрема, вчительки 1-го класу Богданівської СШ Ратушної
Н.С./, в "Кіровоградській правді" від 6 лютого 1969 року - статтю директора обл.
ІУКВ Хмури О.О. під заголовком "У творчому горінні” /про роботу Богданівської
СШ/, статтю методиста кабінету педагогіки Євгененко В.П. під заголовком
"Щедрість серця" /про роботу вчительки літератури Л.О.Мініної/.
Досвід роботи учнівської навчально-виробничої бригади Богданівської СШ
широко висвітлено в ряді стендів, що експонуються на постійно діючій виставці в
обласному інституті УКВ. З цими матеріалами мають змогу познайомитися
вчителі шкіл області під час перебування в інституті на курсах і семінарах.
Інститутом УКВ надіслано в школи області план роботи учнівської
навчально-виробничої бригади Богданівської СШ, проект програми "Основи
сільськогосподарського виробництва" для професійної підготовки учнів.
Зібрано матеріал до плакату "Учнівська виробнича", де під рубрикою
"Шляхами науки" буде висвітлено досвід роботи богданівців за завданням
наукових установ і вчених.
Директор

школи

/республіканській/

з

виступить
доповіддю

на
на

науково-практичній
тему:

конференції

"Найважливіший

принцип

комуністичного виховання".
Кабінетом трудового навчання обл. ІУКВ зроблено повний аналіз роботи
учнівських навчально-виробничих бригад шкіл області за 1968 рік, в якому велике
місце відведено роботі учнівської виробничої бригади Богданівської СШ. Цей
матеріал теж надіслано в усі райони області. …
Директор школи Ткаченко І.Г. був делегатом з’їзду вчителів України, де
виступив з доповіддю "Трудове навчання і виховання старшокласників сільської
школи". В найближчий час /в травні місяці/ з досвідом роботи Богданівської
навчально-виробничої

бригади

ознайомляться

учасники

республіканської

науково-практичної конференції з питань трудового і професійного навчання та
профорієнтаційної роботи серед учнів та керівники опорних учнівських
навчально-виробничих бригад шкіл області.
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У зв’язку з тим, що в школах Знам’янського району, в тому числі і в
Богданівській СШ, проводиться експериментальна робота з перевірки нових
програм і підручників у 1-х класах, - на базі першого класу Богданівської СШ
/вчителька Ратушна Н.С./ протягом цього навчального року кабінетом початкових
класів обл. ІУКВ проведено ряд кущових семінарів з таких питань:
1. Різні види письмових робіт у першому класі.
2. Використання технічних засобів навчання.
3. Обмін досвідом роботи за новими програмами в перших класах.
4.

Підсумки

роботи

за

новими

програмами

і

підручниками

для

експериментальних класів у 1-му півріччі та завдання на друге півріччя 1968-69
навчального року.
В січні 1969 року в Знам’янському районі було проведено науково-практичну
конференцію з питань роботи за експериментальними програмами для перших
класів, на якій були присутні представники шкіл та органів народної освіти всіх
районів області.
На

цій

конференції

досвідом

своєї

роботи

поділилася

вчителька

Богданівської СШ Ратушна Н.С. Вчителька також неодноразово ділилася
досвідом своєї роботи з учителями м.Кіровограда та багатьох районів області.
В січні 1969 року відбувся районний семінар на тему: "Методичні вказівки до
повторення програмового матеріалу в першому класі з математики та мови", а
також виїзна рада з народної освіти обласного відділу народної освіти про
підсумки експериментальної роботи в перших класах шкіл Знам’янського району
за перше півріччя навчального року, на яку були запрошені представники шкіл
усіх районів області.
Кабінетом початкових класів обл. ІУКВ протягом всього навчального року
глибоко вивчався і узагальнювався передовий педагогічний досвід вчительки
першого класу Богданівської СШ Ратушної Н.С. Ці матеріали висвітлено на
стенді "За новою програмою" в розділі "За глибокі знання". В обл. ІУКВ
обладнано також стенд-вітрину "Нові програми в дії" /З досвіду роботи Ратушної
Н.С./.
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Враховуючи те, що в наступному навчальному році всі перші класи
республіки працюватимуть за новими програмами, обласний відділ народної
освіти

та

обл.

ІУКВ

протягом

цього

навчального

року систематично

організовували відвідування уроків Ратушної Н.С. групами вчителів переважної
більшості шкіл області.
Під час відвідування уроків вчительки Ратушної вони мали змогу
ознайомитися не лише з майстерно проведеними уроками Надії Свиридівни, а й з
великою кількістю виготовленого нею /з участю педагогічного колективу школи,
учнів і батьків/ оригінального унаочнення, що відповідає основним дидактичним
вимогам і вимогам естетики.
У березні 1969 року на базі Богданівської середньої школи проведено семінар
керівників шкіл передового досвіду при вихователі /керівник школи - вихователь
Кузьміна Ю.Ф./.
Під час проведення обласних курсів шкільних бібліотекарів в листопаді 1969
року було організовано виїзд слухачів у Богданівську середню школу для
ознайомлення з роботою бібліотеки цієї школи.
В такому напрямку проводиться вивчення та поширення передового
педагогічного досвіду колективу Богданівської середньої школи Знам’янського
району.
Заст.зав.облвно

С.Якубовський

Директор обл. ІУКВ

О.Хмура

[З фондів навчально-методичного кабінету школознавства Кіровоградського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти].
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ДОДАТОК Д
Характеристика на учнівську виробничу бригаду Богданівської
середньої школи Знам’янського району Кіровоградської області /1974 р./
Учнівська навчально-виробнича бригада організована в 1957 році на
економічно-господарській базі колгоспу "Родина".
Трудове

виховання

в

процесі

продуктивної

праці

членів

бригади

здійснюється в навчально-дослідному господарстві, яке складається з трьох
відділів: землеробства, тваринництва та засобів механізації.
Навчально-дослідне поле має площу 50 га, на якому запроваджена
десятипільна сівозміна, відповідно до сівозміни місцевого колгоспу. Крім цього,
за бригадою закріплено: 5 га плодового саду, 2 га городніх культур, одну групу
фуражних корів на 250 голів.
Учнівська бригада користується засобами механізації, які є в бригаді трактори МТ-5 та ДТ-20, крім того, колгосп "Родина" виділяє тракторні агрегати з
відповідним комплексом знарядь для обробітку грунту, а також сівалки,
рослинопідживлювачі, комбайни.
Найголовніші показники : в господарській діяльності учнівської бригади на
1973 рік:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Затрачено праці
Площа Планова
Н в учн./днях
актично
зібрано
/га/ врожайність
азва культур
в
в
на 1 ц
в ц/га
бригаді колгоспі на 1 га продукції
Озима пшениця
20
34
48
36,7
0,6
0,012
Ячмінь
5
34
52,4
41,8
0,6
0,012
Кукурудза /на зерно/
5
40
70
45
12
0,17
Кукурудза /на силос/
5
200
280
240
7,2
0,026
Соняшники
5
18
20
17
12
0,6
Картопля
5
80
110
100
90
0,8

Виконана суспільно корисна праця
1. Прополено озимих і ярих

210 га

2. Прополено кукурудзи

110 га
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3. Прополено овочевих

5 га

4. Очищено початків кукурудзи

400 т.

5. Зібрано помідорів

40 т.
Дослідницька робота

За завданням правління колгоспу "Родина" проведено досліди в польових
умовах за такою тематикою:
Тема досліду: Сортовивчення озимої пшениці.
Мета досліду: Визначити, який сорт озимої пшениці дає найкращий урожай в
умовах місцевого колгоспу.
Схема досліду:

1 варіант - дослідна ділянка площею 5 га.
Вирощування озимої пшениці сорту "Одеська-51".
II варіант - дослідна ділянка площею 5 га.
Вирощування озимої пшениці сорту "Кавказ".
III варіант - дослідна ділянка площею 5 га.
Вирощування озимої пшениці сорту "Безоста-1".
IV варіант - дослідна ділянка площею 5 га.
Вирощування озимої пшениці сорту "Аврора".

Результати досліду:

Зібрано урожай:

"Одеська-51"

-

51,7 ц/га

"Кавказ"

-

48 ц/га

"Безоста-1"

-

45 ц/га

"Аврора"

-

48 ц/га

В тваринництві:
Тема досліду: Вплив підживлення біоміцином на ріст телят у молочний період.
Мета досліду: Дослідити, як впливає підживлення біоміцином на ріст і розвиток
телят у молочний період.
Схема досліду:

І варіант - контрольна група

-

10 голів

II варіант - дослідна група

-

10 голів
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Годівля телят за прийнятим раціоном з додаванням біоміцину.
Результат досліду: Приріст ваги за добу в дослідній групі становив 800 грамів
проти 600 грамів в контрольній групі.
Дослід третій
Тема досліду: Вплив гербіцидів на зменшення затрат ручної праці при
вирощуванні кукурудзи на зерно.
Мета досліду:

Дослідити ефективність використання гербіцидів для боротьби з
бур’янами при вирощуванні кукурудзи на зерно.

Схема досліду:

І варіант - контрольна ділянка площею 1 га, вирощування
кукурудзи без внесення гербіцидів.
ІІ варіант - дослідна ділянка площею 4 га, вирощування
кукурудзи з обробленням поля амінною сіллю.

Результати:

І варіант - урожайність 55 ц/га, собівартість 2-42.
ІІ варіант - урожайність 75 ц/га, собівартість 2-22.

Висновок:

Застосування гербіцидів на посівах кукурудзи економічно
вигідно, так як із зменшенням затрат ручної праці знижується
собівартість 1 центнера кукурудзи.

Члени учнівської виробничої бригади, починаючи з 7 класу, протягом 4 років
вивчають агротехніку провідних сільськогосподарських культур, займаються
дослідницькою роботою. На полях учнівської бригади застосовуються сучасні
досягнення агрохімії, передові методи праці, максимальний рівень механізації
виробничих процесів. Велику допомогу надають спеціалісти колгоспу "Родина" та
передові

механізатори,

під

керівництвом

яких

учні

виконують

сільськогосподарські роботи.
Урожай сільськогосподарських культур на полях бригади вищий, ніж на
полях колгоспу "Родина".
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Порівняння даних урожайності за останні 5 років
№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Назва сільськогосподарських
культур

Урожайність в ц/га
в учнівській
в колгоспі
бригаді

Озима пшениця
Цукровий буряк
Соняшник
Картопля
Гречка
Кукурудза

40-50
300-360
20-26
80-120
15-18
50-70

Рівень механізації
в процентах

30-40
200-250
16-22
60-80
10-14
30-40

100
80
90
50
100
90

6 жовтня 1973 року в школі проведено "Свято врожаю", відкрито традиційну
сільськогосподарську виставку, на якій представлено біля 300 експонатів
найкращих зразків роботи юннатів і членів учнівської бригади. Переможців
змагання відзначено іменними книгами, грамотами.
Головним напрямком в учнівській бригаді є:
1.

Застосування

комплексної

механізації

при

вирощуванні

провідних

сільськогосподарських культур.
2. Організація і проведення дослідницької роботи з метою показати роль науки в
сільськогосподарському виробництві.
3. Поєднання теорії з практикою і формування в учнів діалектико-матеріалістичного світогляду.
Учні

ІХ-Х

класів

опановують

сільськогосподарські

спеціальності

тракториста і механізатора-тваринника /майстра машинного доїння/.
В літній період учні ІХ класу успішно виконали навчально-виробничий план
практичної роботи на полях колгоспу та бригади. Ця практика має велике
освітньо-виховне значення - вона показує роль знань в практичній діяльності
людини. Процес збагачення і перевірка цих знань озброює юного дослідника
діалектико-метеріалістичним методом підходу до явищ природи і матеріалістичне
пояснення їх суті.
З 8 по 30 червня члени учнівської бригади перебували в комсомольськомолодіжному таборі праці і відпочинку "Дружба". Вони виконували навчальновиробничу практику, відпочивали, робили подорожі і екскурсії, зустрічалися із
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знатними людьми району.
Цього літа члени учнівської бригади здійснили виробничу екскурсію в
колгосп ім.Дзержинського, яким керує Герой Соціалістичної Праці В.Г.Аленьков,
де ознайомилися з НОП колгоспного виробництва та архітектурою сучасного
соціалістичного села.
За останні 5 років делегація старшокласників Халданської середньої школи
Азербайджанської РСР тричі перебувала в літній період у таборі праці й
відпочинку "Дружба". Дев’ятикласники обох шкіл разом працювали в навчальнодослідному господарстві учнівської бригади і на МТФ колгоспу та здійснили
екскурсію на ВДНГ УРСР.
Починаючи з 1971 року, профорієнтаційна робота в школі /з метою орієнтації
на свідомий вибір сільськогосподарських професій/ проводилася в узгодженні з
перспективним планом відтворення кваліфікованих кадрів в колгоспі "Родина", а
саме:
№
п/п

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

Назва спеціальностей

Майстри машинного доїння
Трактористи
Комбайнери
Слюсарі-токарі
Електрозварювальники
Вихователі дитсадків
Майстри високих врожаїв /агротехніки/

1971

1972

1973

1974

1975

6
14
5
2
1
2
8

7
16
3
1
1
1
10

10
20
2
3
1
1
15

5
7
4
1
1
1
10

4
5
1
1
1
1
17

Відповідно до цього плану правління колгоспу дбає про організацію
навчання

у

вищих

і

середніх

навчальних

закладах

кращих

молодих

виробничників-вихованців школи і учнівської бригади.
Поєднання навчання з працею, духовне і трудове спілкування з колективами і
ударниками праці, з Героями Соціалістичної Праці, вечори Трудової Слави,
програма суспільно-політичного виховання - все це позитивно вплинуло на вибір
сільськогосподарських професій багатьма випускниками школи, вихованцями
трудового колективу учнівської бригади.
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Ось дані за останні три роки:
Навчальні роки

Кількість
випускників

Вступили у
ВУЗи і
сер.сп.навч.з

1970-1971
1971-1972
1972-1973
Разом:

55
44
60
159

40
25
45
110

Обрали

сільськогосподарську

В тому числі с/г
Працюють в:
вузи і ін.навч.зак. проми с/г
інші
слові
сфери

15
10
14
39

професію

37%

8
5
9
22

6
8
6
20

випускників

1
6
7

школи.

Педколектив школи спільно з керівництвом колгоспу і спеціалістами сільського
господарства продовжують роботу по запровадженню НОП у виробничу
діяльність

колективу

учнівської

бригади

та

здійсненню

заходів

профорієнтаційного характеру.
Завідуючий Кіровоградським

Директор обласного інституту

облвно

удосконалення вчителів
Д.Стельмухов

М.Яровий

[З фондів навчально-методичного кабінету школознавства Кіровоградського
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти].
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ДОДАТОК Ж
Методичні рекомендації з питань вивчення і творчого використання
педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка
Педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка, охоплюючи широкий спектр проблем
удосконалення навчально-виховного процесу в сільській школі, піднесення
ефективності розумового, морального, естетичного, трудового виховання і
соціалізації учнівської молоді, розвитку творчого потенціалу педколективу і
вчителя, демократизації управління школою, набуває особливої актуальності в
умовах модернізації освіти. “Звертаючись до його педагогічної спадщини, підкреслюють В.Мадзігон і Г.Левченко в статті “Талант, освячений мудрістю і
любов’ю”, написаній замість передмови до книги “Спогади про І.Г.Ткаченка”,
виданій до 85-річчя від дня народження відомого педагога, – сучасні освітяни
знайдуть чимало корисного для розробки і творчої реалізації концептуальнотеоретичних і практичних проблем української школи початку нового століття...”
З метою організації змістовного, логічного, послідовного вивчення і
впровадження педагогічної спадщини І.Г.Ткаченка рекомендуємо:
1. Звернутись до книг педагога “Богданівська середня школа імені
В.І.Леніна” /1975 р./, “Трудове виховання старшокласників” /1971 р./, “Трудовое
воспитание учащихся” /1978 р./.
2. Опрацювати: монографію А.Б.Іванка “Освітня діяльність та педагогічна
спадщина

І.Г.Ткаченка”

/Кіровоград,

2004

р./

та

брошуру

А.Б.Іванка

“В.О.Сухомлинський, І.Г.Ткаченко: діалог самодостатніх педагогічних систем”
/Кіровоград, 2003 р./, книгу “Спогади про І.Г.Ткаченка” /Кіровоград, 2004 р./;
статтю В.Мадзігона “Талант, освячений мудрістю і любов’ю” /Освіта України. 2004. - 3 лютого/; брошуру “І.Г.Ткаченко: людина, педагог, науковець”
/3нам’янка. - 2004/; статтю В.Мадзігона, Г.Левченка, В.Моцак “Людина, вчитель,
гуманіст” /Освіта України. - 1999. - 3 лютого/; матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції “Педагогічна спадщина І.Г.Ткаченка в контексті
модернізації шкільної системи освіти” /Кіровоград, 2004 р./; матеріали обласної
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науково-практичної конференції “І.Г.Ткаченко: навчання, пізнання, творчість”
/Кіровоград, 1999 р./.
3. Вичленити співзвучні сьогоденню і близькі педагогічному колективу
школи ідеї відомого педагога, співставити їх з досягненнями сучасної
педагогічної науки і практики, з власним досвідом роботи.
4. Забезпечити науково-теоретичну і методичну підготовку педагогічних
кадрів до системної роботи щодо трансформації педагогічних ідей в конкретні
технології та втілення їх у практику.
5. Організувати плідну роботу творчої групи, спрямувавши її діяльність на
моделювання досвіду розв’язання обраної проблеми.
6. Створити ефективну систему пропаганди і поширення створеного на
основі ідей І.Г.Ткаченка досвіду.
Для

поглибленого

опрацювання

педагогічної

спадщини

І.Г.Ткаченка

доцільно здійснити такі заходи:
- провести конференції за його книгами “Богданівська середня школа імені
В.І.Леніна”, “Трудове виховання старшокласників”;
- організувати роботу проблемного семінару “І.Г.Ткаченко і актуальні
проблеми сучасної дидактики”, “І.Г.Ткаченко і проблеми трудового виховання”,
“І.Г.Ткаченко про актуальні проблеми управління школою”, “Актуальність
педагогічних ідей І.Г.Ткаченка в умовах реформування школи”, “Педагогічна
спадщина І.Г.Ткаченка і актуальні проблеми сучасної сільської школи”;
- провести проблемні столи “В.О.Сухомлинський та І.Г.Ткаченко: діалог з
сучасністю”, “І.Г.Ткаченко: навчання, пізнання, творчість”;
- дискусії “Сільська школа: досвід І.Г.Ткаченка, проблеми сьогодення,
перспективи”, “Яким бути педколективу середньої школи: обгрунтування і досвід
І.Г.Ткаченка

в

контексті

реформування

освіти”,

“Педагогічні

системи

В.О.Сухомлинського та І.Г.Ткаченка: взаємодія і взаєморозвиток та творче
використання в умовах сьогодення”.
Доцільним

буде

використання

педагогічних

ідей

І.Г.Ткаченка

про
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удосконалення системи розумового виховання учнів, піднесення ефективності
уроку.
На занятті проблемного семінару “І.Г.Ткаченко і актуальні проблеми
сучасної дидактики” радимо обговорити такі питання:
1. І.Г.Ткаченко про дидактичні умови ефективності навчання.
2. Творча лабораторія вчителів початкових класів Богданівської школи.
3. І.Г.Ткаченко про типи, структуру і методику уроків в середній ланці
навчання.
4. Лекційно-практична система навчання в старших класах.
5. Шкільна бібліотека в системі навчально-виховної роботи Богданівської
школи.
6. Досвід розумового виховання в школі І.Г.Ткаченка і проблеми сучасної
школи.
“Гармонія уроку, - підкреслював І.Г.Ткаченко, - народжується в спільній
творчості вчителя і учнів” і постійно спрямовував педколектив на пошуки шляхів
підвищення

ефективності

уроку.

Серед

творчих

знахідок

педколективу

Богданівської школи методи і засоби, що забезпечують:
- стимулювання в учнів інтересу до навчання;
- створення на уроці атмосфери радісної результативної праці, надання учням
можливості відчути моральне задоволення від результатів своєї праці по
оволодінню і творчому застосуванню знань, умінь і навичок.
Радимо,

зокрема,

використати

в

практичній

діяльності

узагальнені

І.Г.Ткаченком і апробовані в практиці роботи Богданівської школи дидактичні
вимоги до уроку:
1. Єдність чуттєвого і логічного пізнання в процесі уроку, його структури,
форм і змісту практичних занять /не кількість різних видів вправ є головною на
уроці, а послідовність в їх розміщенні, яка забезпечує рівномірне навантаження на
всі органи чуття/.
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2. Створення проблемних ситуацій на всіх етапах уроку і особливо на тому,
де вивчається і усвідомлюється новий матеріал. Взаємозв’язок дослідницької
діяльності учнів, коли знання добуваються на основі використання певних
спеціально підібраних джерел з інформацією знань, які вчитель дає в готовому
вигляді.
3. Наочність, яка використовується на уроці, повинна відповідати двом
вимогам: своєю формою вона ілюструє, пояснює те чи інше поняття, закон,
правило, визначення і т.п., а своїм змістом викликає в учнів необхідність
логічного мислення з тим, щоб проникнути в суть поняття.
4. Диференціація навчання в процесі уроку, яка спирається на індивідуальні
потенції особистості до навчання і розкриває їх. Звідси три види самостійних
робіт в такій послідовності: практичні, пізнавальні і творчі.
5. Домашнє завдання своєрідно повторює весь процес уроку - окремі вправи
виконуються за запропонованим учителем зразком, а окремі допускають кілька
варіантів для їх розв’язання з тим, щоб учні шукали і знаходили раціональний
спосіб розв’язку в процесі дослідницької діяльності.
В практиці Богданівської школи була створена і ефективна методика
виховання активної позиції щодо знань, активної життєвої позиції школярів,
складовими якої були:
- висока якість кожного уроку, який збагачував пам ’ять учнів новими
знаннями і розвивав їх інтелект, формував високі моральні якості, практичні
уміння і навички застосування теоретичних знань для вирішення завдань
навчального і методичного характеру;
- практична участь кожного учня в роботі гуртків відповідно до особистого
інтересу і діапазону цікавості;
- персональні завдання вихователя з метою включити кожного школяра в
практичну роботу щодо здійснення

конкретного виховного заходу,

проводиться в колективі, і виховати в нього певні моральні якості;

що
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- постійну співдружність /моральну, професійну/ школяра зі своїм
наставником;
- трудове і духовне спілкування школярів з колективами, передовиками
виробництва, раціоналізаторами й винахідниками.
Творче застосування даної методики забезпечувало соціалізацію учнів, їх
громадянське становлення, формування активної життєвої позиції, яка включає
такі основні компоненти:
- соціальну зрілість /єдність слова і діла/;
- розвинуте почуття обов’язку /свідома і дисциплінована праця в колективі/;
- вибір улюбленого виду праці як матеріальної основи для виявлення і
розвитку здібностей, обдарувань і таланту;
- орієнтація на свідомий вибір професії;
- постійне прагнення до самоосвіти і самовиховання;
- ініціативність у великих і малих справах;
- особисту оцінку подій, поведінки людей, трудових і моральних стосунків у
колективі.
В системі виховної роботи сучасної школи варто використати педагогічні ідеї
І.Г.Ткаченка і досвід педколективу Богданівської школи з питань:
- морально-етичного виховання;
- інтернаціонального та патріотичного виховання школярів, проведення
фестивалів інтернаціональної дружби;
- організації роботи табору праці і відпочинку, в режимі дня і тижня якого
були чітко визначені основні напрями пізнавальної і практичної діяльності учнів:
- продуктивна праця у навчально-дослідному господарстві учнівської
бригади;
- виробничі екскурсії і зустрічі з людьми трудової слави на місці їх роботи;
- краєзнавчі екскурсії до джерел духовної культури народу;
- інтелектуальні ігри і спортивні змагання;
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- спільні вечори - свята інтернаціональної дружби з участю громадськості
села та ін.
Як і В.О.Сухомлинський, І.Г.Ткаченко підкреслював необхідність створення
в школі сприятливого інтелектуального фону для позакласної роботи.
З цією метою в певній системі і послідовності проводились місячники науки.
Мета їх проведення - пробудити в учнів інтерес до вивчення даної науки;
залучити їх до читання науково-популярної літератури; ознайомити з видатними
вітчизняними вченими і їх внеском у скарбницю світової науки; показати
застосування науки у виробництві; активізувати роботу в секціях і гуртках;
об’єктивно оцінити успіхи кожного учня в оволодінні предметом цієї науки в
школі; зробити творчі здобутки окремих учнів надбанням шкільного колективу,
сім’ї, громадськості.
Доцільним буде також творче використання описаного І.Г.Ткаченком досвіду
практичної реалізації принципів диференціації і особистісно орієнтованого
підходу при організації роботи учнівських наукових товариств “Знання і праця”,
“Юний дослідник”, “Література, мистецтво і життя”, в яких діяли 24 секції,
гуртки за інтересами учнів; створення і збагачення шкільних традицій; підготовки
і проведення шкільних свят /Свята Врожаю, Свята першої борозни, Дня книги,
Дня мистецтва, Дня лісу, Дня саду, Дня птахів, Свята дружби поколінь, Свята
Матері, Свята “Щоб у серці жила Батьківщина”, Ритуалу вручення атестатів про
здобуття середньої освіти, трудових книжок та ін.
Творче використання досвіду Богданівської школи, як підкреслюється у
Зверненні учасників обласних педагогічних читань “І.Г.Ткаченко: навчання,
пізнання, творчість”, допоможе “створити в школах атмосферу дружної шкільної
родини, у якій формуються найкращі громадянські і сімейні вартості сучасної
людини.”

206

В роботі над проблемами вдосконалення трудового виховання, впровадження
профільного навчання, піднесення ефективності професійної орієнтації радимо
використати:
- твори І.Г.Ткаченка “Богданівська середня школа імені В.І.Леніна” /Розділ
“Трудове виховання”/, “Навчально-виробнича і виховна робота в учнівській
виробничій бригаді”, “Трудове виховання старшокласників”, “Ростимо молодих
хліборобів”;
- статті І.Г.Ткаченка “Деякі питання організації і методики виробничого
навчання в сільській школі” /Радянська школа. -1963. - №1. - с.12-19/, “Научнотехнический прогресс и трудовое воспитание в сельской школе” /Школа и
производство. - 1977, - №1. - с.6-8/, “Новые горизонты, проблеми и поиски
сельской школы” /Народное образование. - 1974. - №11. - с.64-67/, “Питання
трудового виховання в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського і їх
подальший розвиток в навчально-виховній праці” /Збірник “В.О.Сухомлинський і
сучасна школа”. Тези доповідей науково-практичної конференції. - Кіровоград. 1978.- с.11З-114/, “Професійній підготовці учнів - широку політехнічну основу”
/Радянська школа.-1964.- №2/;
- книжку В.В.Нєвєрова “Союз труда и красоты” /О трудовом, нравственном и
эстетическом воспитании в сельской школе/. Из опыта работы. М.:Просвещение. 1979. - 152 с.;
- брошуру “Трудовое воспитание учащихся” /Из опыта работы Богдановской
средней школы/. К.: 3нание. - 1978.
Актуальними в умовах сьогодення є ідеї І.Г.Ткаченка щодо забезпечення
гармонійного поєднання у навчально-виховному процесі таких сторін, як
- науково-освітня /глибокі і міцні знання/;
- науково-технічна /застосування на практиці знань і умінь в одному із видів
технічної творчості, сільськогосподарського дослідництва/;
- соціальна /трудові і моральні відносини в колективі/;
- соціально-психологічна /ставлення особистості до праці/;
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- техніко-економічна /застосування НОП і госпрозрахунку у діяльності
учнівської виробничої бригади/;
- Оптимальне поєднання навчання з продуктивною працею;
- Забезпечення відповідності змісту і характеру праці віковим особливостям
школярів, духовному діапазонові особистості учня;
- Застосування набутих знань, умінь і навичок в процесі навчальновиробничої практики в нестандартних умовах;
-

Колективно-табірна

форма

організації

весняно-літньої

навчально-

виробничої практики;
- Запровадження системи перспективних творчих завдань для класних
колективів старшокласників по створенню матеріальних цінностей;
- Створення психологічних і моральних передумов для свідомого вибору
учнями в майбутньому певної професії;
- Виховання у школярів любові до праці хлібороба та ін.
Заслуговують на увагу запропоновані І.Г.Ткаченком технології підготовки і
проведення комплексних екскурсій на виробництво.
Трансформуючи педагогічні ідеї І.Г.Ткаченка в практику вдосконалення
управлінської діяльності, радимо творчо використати такі матеріали:
книгу “Богданівська середня школа імені В.І.Леніна” /розділ “Наукові основи
управління школою”/, статті “Директор в системі управління школою”, “Шляхи
ефективного вибору і застосування форм і методів внутрішкільного контролю за
викладанням шкільних курсів наук” /3бірник “Керівництво школою”. - К.: 1978. с.16-24./, плакат “Наставник вчителів. З досвіду роботи І.Г.Ткаченка, директора
Богданівської середньої школи Знам’янського району /Кіровоград. - 1971/.
З керівниками шкіл радимо провести проблемний семінар “Актуальні
проблеми управління школою в педагогічній спадщині І.Г.Ткаченка”, на якому
обговорити питання:
1. І.Г.Ткаченко - директор Богданівської середньої школи, вчений, наставник.
2. Авторська школа І.Г.Ткаченка: досвід її становлення і розвитку.
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3. І.Г.Ткаченко про наукові основи управління школою:
3.1. Система перспективного і оперативного планування в школі.
3.2. Роль керівника школи у формуванні і розвитку інтелектуальної зрілості і
творчого потенціалу вчителя, педколективу.
3.3. Педагогічна рада в системі управління школою.
3.4. Відвідування і аналіз уроків як ефективна форма управління школою.
3.5. Проектування, вивчення і впровадження передового педагогічного
досвіду.
4. Творчий розвиток педагогічних ідей і досвіду І.Г.Ткаченка в практиці
управління сучасною школою.
Проблемний стіл “В.О.Сухомлинський, І.Г.Ткаченко: діалог із сучасністю”
рекомендуємо провести за таким планом:
1. І.Г.Ткаченко - соратник і послідовник В.О.Сухомлинського.
2. Проблеми сільської школи в педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського і
досвіді І.Г.Ткаченка. Труднощі і перспективи розвитку сучасної школи України.
3. В.О.Сухомлинський, І.Г.Ткаченко про особистість учителя-дослідника і
організацію педагогічних досліджень в школі.
4. Досвід розумового виховання в Павлиській і Богданівській школах. Що в
ньому повчального?
5. В.О.Сухомлинський, І.Г.Ткаченко про зміст і методи морального
виховання школярів в Павлиші, Богданівці і сучасній школі України.
6. Специфіка організації трудового виховання школярів в Павлиші, в
Богданівській школі №1 і творча реалізація їх ідей в сучасній школі.
7.

Характерні

особливості

творчої

управлінської

лабораторії

В.О.Су;хомлинського і І.Г.Ткаченка в контексті сьогодення.
Корисним буде проведення з керівниками шкіл дискусії “Сільська школа
України: досвід, проблеми, перспективи”.
Для обговорення можна взяти такі питання:
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1. Досвід Богданівської сільської школи - авторської школи І.Г.Ткаченка. Що
в ньому співзвучне сьогоденню?
2. Як розбудити творчі сили вчителя і педколективу? Поради І.Г.Ткаченка і
можливості їх реалізації в сільській школі сьогодні.
3. Учень сільської школи. Як забезпечити його інтелектуальний і духовний
розвиток, формування громадянина-патріота? Що доцільно взяти з досвіду роботи
Богданівської середньої школи?
4. Трудове виховання в сільській школі. Творчі знахідки І.Г.Ткаченка і
проблеми виживання сучасної школи.
5. Нові горизонти і перспективи розвитку сільської школи. Які вони на зламі
століть?
В практиці управління сучасною школою радимо творчо використати досвід
І.Г.Ткаченка з питань:
- прогнозування розвитку школи на тривалу перспективу на основі глибокого
педагогічного аналізу;
- створення науково обгрунтованої системи планування роботи школи;
- моделювання оптимальних організаційних систем /системи методичної
роботи з педагогічними кадрами, системи виховної роботи, системи учнівського
самоврядування, системи управління і т.д./;
- спрямування динамічної системи науково-методичної роботи на постійне
оновлення, розширення і збагачення теоретичних знань учителів з філософії,
педагогіки,

психології,

удосконалення

фахової

майстерності,

підвищення

загальнокультурного рівня, розвиток творчого потенціалу;
- залучення вчителів до науково-педагогічних досліджень і створення
сприятливих умов для дослідницької роботи;
-

гуманізація

внутрішньошкільного

контролю,

конструктивності і високої результативності;
- створення атмосфери співдружності і співтворчості;

забезпечення

його
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- моделювання передового педагогічного досвіду /“не слід чекати появи
передового досвіду, його треба проектувати, створювати і відповідно до наукових
потенцій вчителя допомагати йому виробити свій власний почерк”/;
- творчої реалізації і розвитку педагогічних ідей В.О.Сухомлинського.
Актуальними в умовах сьогодення є також досвід І.Г.Ткаченка з питань
формування дружного, дієздатного педагогічного колективу і запропонована ним
система організаційної роботи, основними компонентами якої є:
1. Оволодіння всіма вчителями певним необхідним обсягом філософських
знань як методологічною основою навчання і виховання.
2. Постійне поповнення і збагачення знань учителів з педагогіки і психології.
3. Визначення на кожен навчальний рік провідної проблеми, над якою
працює педагогічний колектив.
4. Вивчення і запровадження в практику передового досвіду вчителів школи.
5. Єдність духовного життя вихователів і вихованців під час позакласної
роботи.
Заслуговує уваги ідея І.Г.Ткаченка про необхідність створення на базі
опорних шкіл на громадських засадах науково-практичних лабораторій для
проведення педагогічних досліджень з дидактики, виховання, управління.
Педагогічні ідеї І.Г.Ткаченка, його багатий досвід управління школою, не
втративши своєї актуальності, і сьогодні покликані активно працювати на
модернізацію освіти, піднесення результативності управлінської діяльності.

[Методичні рекомедції розроблені завідуючою центром з координації
діяльності районних (міських) методичних кабінетів та методичної роботи
Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені
Василя Сухомлинського Постельняк А.І.].

