
ПРОЕКТУКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ(УРИВОК)
 

(3-й, 4-й, 5-й і 6-й роки навчання)

Книжне навчання

Після двох років підготовчоїосвіти й виховання дитини посеред

природиі фізичної працівона далі переходить до книжного навчан-

ня. Під цим навчанням мирозуміємо і зазначаємоне сучаснусисте-

му книжноїосвіти всімаїї методамий програмами, а тільки той пері-

од, коли дитину навчаютьграмотиабо уміння читати.

Вже зо всього попереднього видно,чого ми вимагаємовід школита

які ставимо завданняперед нею. Стара школа,котра вся збудована на

задаванні уроків по книжцій вислухуванніцихзнань учителем,де пра-

цює головним чиномпам'ять,а всі інші здібності присипляютьсяв ди-

тині, не може задовольнити ні нашої школи,ні вимог нашого народу.

Методи розжовування непотрібного в житті і примусового духовного

годування нимдітей віджилисвій вік. Досить набивалиголівкидітей

нікчемними знаннями,досить гнітили творчий дух дитини, щоб нам

підтримуватитрухляві підвалини староївіджилої системиосвіти.

В сучасній державній школі установлено сумузнань для кожного

року. Всі вони викладені в книгахі поділені на періоди.Весь час на-

вчання розрахованонагодини.І для одного знанняодведено стільки

то годин,для другогостількиі т. д. Все точнісінько,як дляавтоматів,

для створеної машини -- мертвої, а не живоїістоти. Все тут є, чого

вимагає стара школа:і сухі підручники, бездушні учителі,і вигадані

методи,і книжні програми,і страх,і кара, і погрози,і нагороди, але

самого головного -- життя душі і любові -- нема! Одна муштра,сол-

датська зверхня дисципліна та внутрішня розбещеність.

Нас лякає книжність знань,котрі здобуваютьу сучасній школідіти,

відірваність їх од реального грунту. Книжнанаука -- ідеї без грунту,

слова без конкретного зв'язку. Дитина привчаєтьсяне міркуватиса-

мостійно,а цитувати чужідумки, чужізнання. Якраз на останнє ми не

повинні витрачати дорогогочасу. Тому, хоча ми й уводимо читаннятоді,

коли у дитини з'явиться потяг, одначе книжна освіта повинна

проводитисьпоручі взв'язкуз досвідом і самовинаходами. Інакше кни-

жне навчаннябудевідірване од життя, не підтверджене власнимипе-
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реживаннями,власною самодіяльністю.Знання, здобутітільки з книг,

розвіються, як не пов'язані ідеї власним відчуттям і досвідом. Суть

всякого знання -- не книжнідокази, а логіка фактів. Думка, котра фор-

мувалася шляхом суворо логічнихвисновків, має тенденцію триматисьна-

завжди. Словесні знання не можутьв освіті дитини замінитиїї досвід.

Ідучи поряд, книга й досвід забезпечують поступ людської думки.

Мив нашій школі визнаємо книжку, визнаємо навчання, шляхом

котрого здобуваєтьсязасіб просвітно-культурного спілкуваннязо всі-

єю людськістю,томузберігаємо і книжне навчання,але весь час поруч

з досвідом. Ми не можемо випихатиз школите, що так міцно ввійшло

в життя. Кілька століть назад ми б не сказали цього дітям 8--9 років.

Тепер же, коли друковане слово керує думкою людською, допомогає

поступу, коли завдяки друкувідомості про події облітаютьвесьсвіт за

кілька годин,коли книжку знаходимоу царськомупалацій селянській

хатці, то ми не можемоне визнати великого значенняв житті людсь-

кості друкованого слова, книги. Але сучасні школи в своїх програмах

навчання надто запопадливі до книги; обертають книжки,науку всуть

її. Не ухиляються од цієї книжностіі початкові школи,і протягом 3--4

літ ми маємотільки читання й письмота знову читанняй письмо. Ніби

тільки в цьомузбігаються всі цілі початковоїосвіти. Проти цього ми

обурюємся. І тому в нашій школі книга займатимепочесне місце поруч

з дитячою самодіяльністю та її творчістю. Наукові винаходи й знання

повиннів ній опиратисьне на книгу, ана факт,не на віру тільки сказано-

му й прочитаному,а на висновкийз власного досвіду.

Мова навчання

Хіба нормально в проекті народної початкової освіти підіймати

питання про мову навчання? Але мусимоце робити. До цього часу

український народ не питали,якою мовою йогоосеїчувати. А освічу-

вали наперекір природіі здоровомурозуму чужою йомуросійською

мовою. Підвладнийнародз особистихпоглядів державиі в освіті(і мо-

жливо, найперш уній) повиненвідчувати всю свою пригніченість іне-

рівність з пануючим.

До сього часу ми бачили пануючою мовою по школах недержав-

них націй російську. В нашій школі ролі міняються. Державна мова

стаєна послузірідноїмови, котроюобов'язково провадитьсявся наука

в початковій школі. Ми не можемонехтувати рідною мовою,коли ба-

жаємодобрасвоємународуі його дитині. Російська мова вивчається

як предмет навчанняі входить у програму як природнавимогаспіл-
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кування двохнародів у державі, а не як нав'язане проти вимог життя

зовнішнім чинником.Другорядна роль державної мови буде цілком

природнаі не ображатименародуй дітей.

Обговорюючив своємупроекті першідва роки, ми не торкались

цього питання. Для насі всіх ясно було, що балакати з дитиною 6--8

років можнатількиїї рідною мовою. Переходячидо навчанняграмо-

ти, ми повинніуказати місце державної мовив нашій школі. На 3-му

й 4-му році діти ще не приступають до вивчення т, Тільки на 5-му

році їх знайомлять з нею. В цей вік дитина, досить ознайомившисьз

своєю рідною мовою,можеприступити до активного вивчення чужої

мови,і вивчається вонав останнідва роки.

Цих двох років досить, щоб знати державну мову задля вжитку.

Дальше вивченняїї дитина визначитьсама під впливом життєвих умов

і вимог, коли будутьтакі. Але це може бути у випадкахтака потреба,

більшість за все життя не застосує зовсім своїх знань у цій мові. ми

не вважаємоза потрібне виділити для вивчення її більше часу. Нам

важливарідна мова,її розвитоку дітей,і загальна освіта на ній дітей

нашого народу, а останнє, як прикладні знання, ввійде в освітню про-

граму настільки, наскільки воно буде життєве і природне.

Рідна мова

Програмасучасноїросійської школи ставила головним завданням

початкової школи довести учнів до «швидкого, правильного і свідо-

мого читання,правильного й точного усного передаваннятого, що

бачиві чув, і взагалі правильної мовиі правильного якомога пись-

ма». Ця вимога, виголошена майже п'ятдесят літ назад, зостається в

силі й до цього часу і примушує в школі всю працю підганятидоцієї

вимоги.Тому саме навчаннярідної мови набуває напрямку зовніш-

ніх формальнихзнань,частіше без розуміння й ясного уявлення змі-

сту. Виховна частинавтрачає в такій атмосферісвій впливі значення.

Рідна мова,котрій так природно бути головним провідникомсві-

тла й знання в народну темряву, в сучасній школімає такі результати,

щонавіть у центріРосії, цебто у відповідному оточенні, вселяє в душу

нар. учителя недовір'я й сумніви в правильностісвоєїпрацій її цілей.

Читання рідною мовою обертається в простий засіб складанняліте-

ри до літери, слова до слова, байдуже ставлячись до змісту, виконуючи

повинність «швидко й правильно»читати. Незвичайна річ спостеріга-

ється тут: природнийпотягдо освіти знищуєтьсятаким навчанням. З ба-

жаного й задовольняючогообертається в нудне і примусове. Дитинутя-
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гне недо школи,а з школи. Дитинасучасною освітою розколюється на

дві частини: на дитинудля освіти в школіі дитинудляосвіти в житті. Та

ідруга існуютьі виховуються окремой осібно. Немає внутрішньогозв'я-

зку між навчанням рідної мови Й грамоти,з одногобоку, й методу, про-

грамних вимогі життя -- здругого. Дитина зазнає контролю офіційних

інституцій, просівається черездесятки решетнадійноїполітики,і не зра-

зки життя даютьсядитині, а ходячі моральнікодексипід різним патріо-

тичним соусом.Тому, поки в школі, з одного боку, буде стояти вимога

«швидко,правильно й осмислено»читати,а здругого- обмеження учи-

теля вільно Й ширококористуватисьлітературою свого народу в школі й

поза школою,доти «осмисленості» не буде вчитанніі доти міждитячим

розумовим розвитком і книгою не буде єдності й глибокої спільності.

Вони будуть завше чужі одне одному. Читання буде порожнім поєднан-

ням звуків без значенняїх змісту, без розуміньі образів. І знання, поче-

рпнутіз книги,не розів'ють дитинудуховно,а обернуться в формальні

знання,котрі не обов'язково мати в житті.

Для дитини не досить швидко,правильной осмисленочитати,--

це скоріше побічнаціль; важливе інше,а саме: уміння свідомоі впев-

нено користуватись рідною мовою привикладісвоїх думок, знань,

прикладівз свого й чужого життя,уміння оповідативсе вичитанев книзі

й писати ясно й правильно літературною мовоюсвого народу. Матерня

мова повинна удосконалитись і поповнитись у нащадків через

шкільнуосвіту. Дитина в школі повиннанастільки охопити цю мову,

щоб вона стала у неї певним засобом викладаннясвоїх розумінь,

усього здобутого й створеного. Словом, навчаннярідної мови повинне

зайняти відповідне їй місце, щоб не загубити в ній природного засобу

культурного єднанняз своїм народом,як це відбувалося в сучасній

державній школі.
Читання рідною мовою повинно бути виховною силою в руках

учителя.І воно такимбуде, коли дитиначерез читаннязразковоїна-

родної літератури втілить у себе вищі ідеали свого народу; збагне,

якомога всю сумуйогоідей, щоб через читанняв школіматиоргані-

чний зв'язок з народною творчістю, щоб такою освітою перетвори-

тись у достойних спадкоємців культурних здобутків свого народу.

Арифметика

Щоторкається арифметики,то школаповиннаїїзлити з життям

найтіснішеі, виходячи з потребсім'ї, іти безупинно далі в математич-

ній освіті, готуючи дитину до життя. Але не бажано, щоб базоюїї
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були виключнопрактичніміркування. Перш за все розвитокспосте-

режливості й числові уявлення, а друге - пов'язування числовихуяв-

лень з нашимичуттєвими сприйманнями.

Арифметикаповиннау навчанні оживати, даючи числові форми.

Формиціповинніукладатисьу дитячій голівці цілком свідомоі реа-

лістично.Головне, уникати абстрактного навчання, поки це можли-

во. Навчання шляхомроботи пам'яті не допустиме. Воно шкідливе

і протилежне цілям справжньоїпедагогіки.

Практицизим можевходитив навчання арифметики, оскільки це

не шкодить зазначеному вище. Педагогіка повинна мати перш за все

на увазі зацікавлення дитини,котре може бути протилежне зацікав-

ленню дорослих. Треба так скласти метод навчання, щоб завше був

погодженийматеріал з здібністю дитини. Важливоскласти курс ари-

фметики так, щоб труднощірахунку не були ні дуже важкій ні легкі,

і те й друге не зміцнює думаючихздібностей і не розвиває любові до

міркування.Рахунок виникод творчості й самодіяльності людського

духу, од людськоїцікавості. І дитині природно захоплюватись цією

наукою.Тому, коли навчанняарифметики буде погоджене з силами Й

вимогами дитячої душі, можна бути певним, що цікавість до неї не

ослабнеза весь час шкільної науки. Всякі перескоки й неясностітут

особливо шкідливі.

Тому, поєднавшиматематичнунаукуз життям дитиний сім'ї, взя-

вши від них грунті матеріал для нашого навчання,ми не будемоза-

бувати жодної хвилинипроцікавістьі духовні сили дитини. Не зву-

жуючиматематичнихзнань однимиматеріалістичними цілями, школа

повинна розвити грунтовнурису дитини -- кмітливістьі міркування.

В цьомубуде полягати суть арифметики в нашій школі.

Природознавство

Коли ми радили знайомитидітей перших двох років навчанняз

природою,то у нас не виникалагадка про книжність,або абстракт-

ність такого навчання,-- вся наука там поєднаназ реальнимиінте-

ресами дитини.Але іншаріч, коли доводиться нам торкатись навчан-

ня природи з книжкоюв руках,цебтов період, коли дитинабереде-

які знання з книги. Тут нормально нам поставитизвісні рамкитакій

книжності. Перш за все ні картинка,ні книжка не можуть замінити

безпосередніх спостережень, розглядуваньі досвіду. Не можна іне

слід книжкоюзатулятивухай очі на світ, на навколишнє.
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Мивжеказали, що природа повинназбудити розум дитини шля-

хом чуттєвих сприймань, власних переживаньу спілкуванніз оточен-

ням. А вспілкуванні повиннінабутисьі знання,і звичкита зручність.

Але того, що вивчалося через розглядання природиі знайомствоз її

законами, вже достатньо, щоб приступити до вивчення приро-

дознавства ширше. Книжка поведе цю науку систематичнішим шля-

хом, озброїть її знаннями, для котрих потрібні будуть і мікроскоп,

і хімічні реакції, і вирощуваннярослин,і досвід різних культур одної

й тої ж рослини. Садок,город і поле обернуться в лабораторію, повну

цікавості, самодіяльності й наукового інтересу, досліджування.

Про природознавствоі взагалі знайомство з навколишнім жит-

тям природи мидоситьговорилив проекті першихдвохроків.Усе те

зостаєтьсяв силіі для останніх років. Тільки питання можебути по-

ставлене, в якому обсязі можна вводити цю науку в школі. Цього ми

справді установити не можемо.Все залежитьод педагогаі від талано-

витості дітей. Одне можемосказати, коли в перші два роки дитина

більше дивилась і менше експериментувала,то тут уже вона більше

науково досліджуєі свідомішевивчає закони, котрі правлять життям.

У садку, городі, полі, біля товаруі звіряток та пташок дитинапра-

цює це тільки для спостережень,але для досвіду, для здобуття таких

результатів,котрі, освічуючиїї, даютьсоціальніі практичні мотиви для

будівництва майбутнього життя. Колидітей од 6 до 8 років ми зацікав-

люємое красою,гармонією природи, життям рухомихі нерухомихре-

чей, коли щляхомрозглядуванняїх уводилодитинув суть природи,то

тут уже викликаємов неї бажаннявивчитизвірятокі рослин у їх ото-

ченні й умовах життя, збуджуємо бажаннязнати постійно й корисні, й

шкідливіумовиїх існування.До такихзнаньувійдутьі клімат, і склад

грунту, і фізично-географічнийстан місцевості,і багато іншого.

Вивчення природознавства виведе дитинуз тісних шкільних кім-

нат на просторінь садків, луків,полів, на свіжеі вільне повітряі пов'я-

же дитячіінтереси з своїми. Посеред природидитинавідчуватиме себе

центромїї, відчуватиме, що вона в дійсному житті, а не серед мертвих

книг, що в цьому житті вона береучасть. Рух навкруги збудить інстин-

ктивні прагненнярухатисьі творити багато й швидко.А готовийй не-

дорогий матеріал, так щедро розкиданийвсюди природою,сам попро-

ситься в руки.Тільки користуйся, спостерігай і вчись. І при звісній

планомірності природознавство приведе до звісних розумінь громад-

ського спільного життя, до моральнихчеснот, мужності, безкориснос-

ті, благородного лицарства. Природане ображає й не мститься,але хто

шануєїї, того вона багато й щедро обдаровує. Щоб добре пізнати при-

роду, потрібні поряд з книгою широкийдосвід і спілкуванняз нею.
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історія й географія

Під вивченнямісторії ми насамперед розуміємоісторію свого на-

роду, а потім історію людськості взагалі. Про значенняв освітіісторії

свого народуне доводитьсяговорити,це відоме кожному свідомому

члену нації. Окрім того, вона має природу в народних піснях, віршах

і усних переказах. У них народзберіг події старих часів свого існуван-

ня і передає од покоління до покоління. В сім'ї і врідному оточенні

дитина чує про минуле свого народу, хоч випадково і уривками,але

чує, цікавиться й задумується над ним.

Школі нормальнозібрати все те, систематизувати, що по силам

дитячого розуміння шкільного віку і передати їй небохом вивчення

в музеях, пом'ятниках старовини,малюнкахі друковачому слог

Вивченняісторії свого народувиховаєй освітить дити гу ча бЧоча-

льно;збудитьсвідомість своєї належностідо своєї нації, й минулого.

Підтримає в дитині життєвий дух, повний енергії і бажання зберегти

в собі й виховати душевніприкмети,достоїнства і чесноти свого народу.

Але повинен зазначити, що вивченняісторії повинно вестись

у зв'язку з загальною освітою, не виділяючи її в окремийкурсісторії.

Вивченняїї має виникати з постійного розвитку дитячої допитливо-

сті та її цікавості. Потрібно поставити перед школоюзавдання-- В до-

ступній і цілком ясній формі познайомитиз минулим ті народуі, коли

можливобуде, старанно простудіювативсе, що найцікавішеі важні-

шез історії українського народу.

Прагнучи створититаку школу,де б розвивалась дитина всебічно

і де б усе гарне, що прищепилосьїй або збудилось у ній поза шкільним

життям, виховувалосьі поширювалось, ми не повинні обійти мовча-

нкою знання про землепис. Досить пригадати нам своє дитинство,

коли без чужої допомоги ми намагалися вивчитиі рух зірок, і місяця,

коли не задоволені одним спостереженнямвіддавалисьіз захоплен-

ням вивченню околиць,виходили далекоза село і шукали місця,де

небо сходиться з землею,-- іяк не розказати про це дитині, не опові-

сти їй про рух сонця,землі, зірок!

Дитина бачить долини, гори,балки, річки, котрікудись безупин-

но течуть цілі роки. Бачить потоки, струмочки, котрі за якимось

закономтечуть у ту або іншу сторону, спостерігає дитинаякусь за-

лежністьзбільшення води в них весною аболітому зливу. Бачитьі дощ

вона,і сніг, лід і росу, задумуєтьсяі питає дорослих. І на ці запитання

мусить дати відповідь школа. Частково вона знайде відповідь у при-

родознавстві, а частково -- у знаннях про землепис. Але не більше

того, що потрібно дляїї ясного світогляду на землю.
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Закон Божий

Дуже важливе для нас має значення питання про навчанняЗако-
ну Божого. Ми намагаємося в нашій школі пояснитидитинізмісті

значення життя, пояснити ту силу, котра безупиннотворить і живе в
нас. А пояснюючи,ми приходимодотаких розумінь,як Бог, Творець,
душа. Хоч ми б цього й нехотіли пояснювати,то нас запитає дитина.

За нас дбає про цесім'я, і дитина приходить до школиз певнимрелі-
гійним вихованням. Окрімтого,треба зауважити, щорелігійні пере-
конання народу так тісно переплелисяз його мораллю,що відокре-
мити одні од одних просто таки неможливо. Поєднанітак вонида-

ютьдитиніпевні розуміння життя,од котрих вона не може одірватись

без особливого примусу або штучного виховання. Мицьогоякразі
не хотіли б допустити. Але і залишити навчаннязакону Божоготак,
як воно є в сучасній школі, ми не можемо,бо це буде суперечитьна-

шим постулатам. Виголошена нами освіта іде шляхом свідомого
сприйманнязнань, ясного розуміння того, що відбувається перед

очима і що виникає із самих фактів, що знаходить навкруги собідо-
кази. Але релігійні питання головнимчиномгрунтуються на «дове-
рій кистине». А в такомуразівсі релігійні знаннянеувійдутьу дитя-
че розуміння,не втіляться, а будуть прищепленіїй.

Релігійне почуттяувібране і прищеплене. Ї з особливою силою за-
безпечуєце сім'я. Але міцність його дуже непевна. Воноіснує доти,

поки вплив постійнодіє, і тим сильніще охоплюєдитину, чим вона

податливіша до внушіння. Я не можувіднести себе до ворогів релі-
гійного виховання, але не можузгодитись, щоб навчаннярелігії по-
чинали раніше12 років.

Релігія грунтуєтьсянавірі, а віра приймається серцем, а не спо-
стереженнямта фактами. Ми ж у своїй школі знищуємовсякунауку,

котра б зберігала тенденцію до схоластичного навчання. Зайва ви-
трата дорогого часу і не корисна для розуму.

Тому релігійне виховання Й освіта або зовсім виходять за межі

шкільноїосвітиі є совістю батьків та їх релігійних переконань,або,
коли того громада захоче, одводити вільний од шкільного навчання
час. Наша школа не піде пготибажаньбатьків і піде на зустріч вимо-

гам даного життя, але в проекті ми повинніуберегти освіту дитини
від психологічних суперечок, котрі можуть виникнутинагрунтіта-
ких вимогі завдань справжньоїосвіти.

Окрім того, школа не повинна обмежуватиправана релігійнуосві-

ту меншихгруп батьків. І коли ми дамо місце в школіодній головній

релігії, повинніце зробитий для інших.А задовольняючиусіх, може-
мо дуже зашкодитизагальнійосвіті.

І взагалі ми утрудняємся установити роки навчання Закону Бо-

жому. Правда,з десяти літ ми б могли допустити знайомство з деяки-
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ми релігійними поняттями,котрі виникаютьіз спілкуваннята бра-

терської любові, і шляхомзразків,і оповіданьвести до релігійноїосві-

ти, котрі, звичайно, можуть прийматись дитиною 10 років. Але це

допустимо тільки педагогу в повсякчасній щоденній праці, а не окре-

мимиурокамирелігії. Одначе згодитись на те, щоб давати 10-літній

дитині те, що може збагнутитільки 12-літня дитина, не можемо, ліпше

вже зовсім вилучити з курсу початкової освіти навчання Закону

Божого або перенести його до вищої початкової школи, а ще краще

до церкви, до представників духовенства. Од цього виграютьрелігія і

школа. Нідлякого не таємниця,як ведеться навчання Закону Божому

по школахі до чого воно зводиться.

Ручна праця

Жодноїпраці так не очевидна користь у школі, як ручної праці.

Користь її безперечна і всіма визнана, але її дуже мало проводять у

життя. А вона має всі дані, щоб стати в нашій школі головним рушієм

в розумовомурозвитку, а також сприяти збудженнюй розвитку мора-

льних і соціальних інстинктів. Ручна працязавдяки своїй природності

набуває значення важливого виховного чинника-- нею ми розвиває-

мо вправність, творчість, самодіяльність і комбінуючуздібність.

Завдання ручної праці -- це поєднати фізичну працю з розумо-

вою. Це виправдується фізіологічними потребамиорганізму, які ви-

явлено тільки в останні часи шляхом експериментального вивчення

природи дитинита теоретичнимиданиминауки.Ручнапрацяспіль-

но з іншими формамим'язовихтренуваньє кінцевою умовою гармо-

нійного розвитку дитячого організму. Без ручної праці буває шкода

не тільки фізичного,але й розумовогойого боку. Останнідосліди пси-

хофізіології переконуютьу тому, що від бездіяльностім'язів атрофу-

ються відповідні нервові шляхи людського організму й сам мозок не

досягає свого повного розвитку.

Ні читанням,ні письмом,ні іншими шкільнимизаняттямине захо-

плюється так дитина, як ручною працею. Не будемоказати про те, що

працятака вимагає особливоїуваги,але бачити свою працю виконаною

і швидко закінченою, можливість зробити задане самостійно наповнює

душу дитини задоволенням. У ручній праці інстинктивне прагнення

дитинидо самодіяльностізнаходить задоволення моральне.

Але ми не плутаємовільну ручну працю з утилітарною. Остання

має на меті виховати ремісника, чого вже ніяк не повинно бути в

школі,цілі котрої розходятьсяз ремісницькимизавданнями. Ручною
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працею школа має на увазі якомога ширше розвинути здібностіди-

тини з найменшою витратою внутрішніх сил і дати дитині розуміння

власнихсил і підлеглістьїх її волі. Ручними вправами вона повинна

здобути певність руки,ока, м'язів, навчитись міркувати сталоі пев-

но, атакож уміти обернути ідею в образ,а образ -- у модель. Словом,

треба дбати, щоб ручна праця не обернуласьу чисто механічну, де не

стільки творчістьта самодіяльність маютьмісце, скільки копіювання

по шаблону,-- вручній праціповинні культивуватись творчість, фан-

тазія, розумі воля. В такім тількиразі обернеться вонав одноз кори-

сних занять для фізичного й розумовогорозвитку, до того ж це легко,

цікаво й доступно маленькій дитині,а так самої юнакові.

Дляосвіти дитини нашоїпочаткової школи потрібно ознайомитиді-

тей з процесом куваннята теслярства,з різними виробамиіз заліза й де-

рева, із виробленнямзаліза,з його особливостями,з ростомдерева,з його

утилізацією

і

взагалі із використанням цих матеріалів у різних цілях. Що

ждо іншихвидів занятьз різними матеріалами:глиною,папером,ткани-

ною тощо,то вони повинні поєднатисьтісноз усією шкільною працею.

Щоб дати можливість якомога ширше скористуватись ручною

працею для освіти дитини, при школі повинна бути майстерня, де б

навчали теслярства, ковальства, плетіння тощо. Для дівчаток додає-

мо пекарню,де б вони могли прикластисвої вже частково здобуті

знанняй умінняв сім'ї і, окрім того, навчатись нового власним до-

свідом і безпосередньою участю.

Рухливі забавки та іграшки

Брак вільних фізичнихрухів, яких вимагає природа дитини,спри-

чиняється до кволості організму; в м'язах, які складають половину

всієї маси тіла, накопичується стільки енергії, що вона примушує

організм витрачатиїї рядом рухів.І тоді тільки дитина радісна Й весе-

ла, коли потреба цязнаходитьвихід у вільнихрухах, які задовольня-

ютьїї організм.Забавки, якимидіти так щирой інстинктивнозахоп-

люються,потрібні для нихяк засіб фізичного розвитку. В них дитина

використовуєсвій досвід, свої здобутки, привчається до тих дій, що

лежать в основіїї досвіду та її природнихнахилів. Гра вносить розма-

їтість у життя дітей, вона є тим заняттям, яке освіжає й зміцнює тіло

й дух, навчає міркувати, замислюватись над власними діями, при-

вчає координуватиїх, виробляти рішучість і певність у діях.
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У всіх системах фізичного виховання забавки займаютьзначне

місце як стимул, що облагороджуєі підвищує морально інтелектуа-

льну волю суб'єкта.І там, де схоластичне навчаннязамінюєтьсяреа-

лістичним,де школа намагаєтьсязлитись, поєднатись з життям,там

гру оцінюють як один з найліпшихзасобів для збільшенняактивних,

фізичних, розумових і моральнихнадбань.Гра є відбиток соціально-

громадськогожиття. Грою дитинавтілюєставленняодного до одного

й кожного до різних громадськихзакладіві інституцій, збирає мате-

ріал для своїх дій і здобуває звичкидля різних відносин. Гра--це шко-

ла досвіду, школа життя. Гце особливо треба розуміти тим націям, що

відроджуються. Те, що вкладете в дитинстві, виросте колисьвідповід-

ним томугрунту, яким живилосьвоноз дитинства. Діти нашінаслі-

дують інстинктивно наші дії, природно переймаютьїх. Їм легше роз-

винути свої національніздібності, ніж набуті, неріднісобі. В забав-

ках дитини відбиваються національні риси, відбиваються легко й

просто--природно. Цим шляхомвонавитворюєізсебету національ-

ну одиницю,яка, розвинувшина національномугрунтісвоїздібності,

передасть їх ліпшими, культурнішими дальшомупоколінню.

Через те в перші роки шкільного вихованнятребазвернути пиль-

ну увагу на відповідні розвиваючіігри й забавки.В цей період,у пері-

од свідомого ставленнядо деяких явищ навколишнього життя,акти-

вність бажань, поєднаних з ними подій вимагають обставлятизабав-

ки таким чином, щоб потрібне втілювання ідей безпосередньо

виниклоз них, щоб разому забавках дитина мала можливістьпрові-

ряти правдивістьі дійсність своїх досвідів і думок. У школі ігри й за-

бавки повинні мати головним чином просвітнийхарактер і, лишаю-

чи за собою фізичні цілі, повинні дати місце педагогічнимідеям, ста-

вити в умову залежність од думокі ідей дитини.

Гра в старшомувіці може переходити в більш дисципліновануза-

бавку, як ходіння й бігання по команді, киданняі влучанняв ціль та

ігри з м'ячем,а потім грунтовнігімнастичнівправи.

Програма нашої школи

Ії П рік (од б до 8 років)

Знайомство з природоювіграх,забавках, гулянкаху полі, луці,

лісі з ціллю привабити дітей до навколишньогоі збудитицікавістьі

увагу до того, що відбувається навколо. Прикутиувагу до явищ світу
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і логічної залежності одного від одного. Розвинути широко спостере-

жливістьі задумливість.

Збудженняцікавостідо праці на городі, в садку, на полі.

Дати живихтвариндітям і поставити добробут їх у залежність од

щиростідітей, їх турбот та пильнування.
Розвиток будівничоїздібності: зведення тину, паркана, дашка,

хати з різного матеріалу.

Формування цегли, висушуванняїї. Складання заготовленого

матеріалу. Ліпленнядобре відомих речей, переважнохатніх. Знайом-

ство дітей з обпалюваннямречейз глини. Гончарство.

Головнаціль праціпедагога -- створити таку обстановку, де б вільно

і широко розвивалисьчуттєві органи, творча й комбінуючаздібності.

Вся ціль цього періоду придбати матеріал од безпосередньогоспілку-

вання з речами, спостереженьфактів і взагалі навколишнього життя.

Ніякихуроків. Освіта здобуваєтьсябез примусу, тільки під керів-

ництвом і повсякчасним пильнуваннямпедагога, котрий природним

шляхом самодіяльностіведе дитинудо освіти й потрібного виховання.

Вивчення рахункуі деякі заняття з природознавства Й землепису
проводяться на протязі цього періоду як засіб до вияснення явищ 1 відпо-

відьна питаннядітей, атакож полегшення при навчанні правильних форм

у будівництві та ліпленні. Відомо, що діти двох-трьох років уже користу-

ються рахунком видимихречейі спостерігають числові взаєминиїх.
Знайомстводітейіз зразкамирідноїпоезії, казок, пісень в усному

переказі педагога.

Гра й забавки.

Спів рідних мотивів у самому широкомузастосуванніЙогов за-

няттях,іграх і забавках та гулянках.

Прік (од 8 до 9 років)

Грамота на рідній мові.

Продовженнязнайомстваз природою.

Ручна працявосени й весноюна свіжомуповітрі, а в негодуі зи-

мою в школій у майстерні. ЛіпленняЙ плетіння.

Рахунок, що не перевищує реальних уявлень числа для цьоговіку.

Додаванняі віднімання, Знайомство з мірами ваги й довжинина до-

свіді. Монети. Купівля й продаж.

Геометричні формита їх практичне використанняв житті. Виго-

товленняїх з картону, паперу й глини.

Розвиваючі забавкий ігри. Співи.
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Малюванняречей.

Письмо.

ІУ рік (од 9 до 10 років)

Читаннязразків народноїлітературноїтворчості, близькихі від-

повідних дитячому розуміннюучнів цьоговіку. В першій половині

переважноказки,а в другій -- вірші, байки й оповідання.

Рахунок усно й письмово. Зміст задач сімейного життя й оточен-

ня. Знайомство з множенням і діленням чисел доступноївеличини.

Дослідиз рослинамирізнихкультур на городій у полі. Хлібні зер-

на. Сівба озимих і яровини. Знайомство з грунтом. Склад його. Піс-

куватий, суглинкуватий, чорноземний грунті дослід на ньому. Виго-

товленняз зерна муки й випіканняхліба.

Знайомство із свійською худобою.Її користь у господарстві. Ви-
готовленнямасла,сиру.

Знайомство з селомі з місцевістю,його географічне положення
серед іншихсіл, ліси, річки, гори.

Природав своїх виявах. Якістьтіл. Розширенняйзвужуванняїх. Пе-

рехідтіл в іншийстан під впливомрізних дій. Рух повітря. Причинийого.

З ручних праць навчаютьдалі плетіння санеток,вирізуванняі

утворюваннярізних речейз картону й паперу. Ліпленняі обпалюван-

ня посуду, цегли й покриттяїх різними фарбами.

Малюванняпредметівз натури.

Співи.

Грай гімнастичні вправи. Складні психологічніігри й забавки.

м рік (од 10 до 11 років)

Рідна мова: читання літературнихтворів ріднихавторів, не урив-
ківїх, а цілих оповідань. Правопис. Державна мова. Вивченняпопід-
ручнику, складеномувідповідно до психіки нашого народу, без вся-

кої тенденції, а тільки як підручник для вивчення чужої мови. На-
вчанняцієї мови обмежуєтьсяв цей рік двома годинамина тиждень.
Цілком досить, щоб дечого навчитися.

Арифметика.Знайомствоз числамирізної величини.Задачі, при-
стосованідо сільського життяі взагалі до простого народу.

Поширеневивчення рослиннаполі, в городі, садку. Складання
колекцій дарів землі. Поширене знайомство з природою. Елементар-
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ні досліджування людськоготіла. Дихання. Хімічні процеси: вугле-

кислота, кисень, водяна пара. Кровообіг. Склад крові. Травнийапа-

рат. Хімічний процес травлення. Слина, шлунковийсік, сік підшлу-

нкової залози, жовч. Велика й тонка кишки. Широке застосування

дослідів. Самостійне створення приладів.

Знайомствоз історією рідного народуз історичних оповідань.

Екскурсія в музей старовини.

Домашнітварини,їх значення для людини.Піклування про них,

Землепис. Гори, долини,ріки, притоки. Утворювання на шкіль-

номуподвір'ї цьогоз піску, глини, каменю. Екскурсіїз географічни-

ми цілями.

Майстерня. Теслярство. Кування. Виготовлення простих хатніх

меблів. Для дівчаток усе те ж і можна додати вишивання,шиття, пран-

ня білизни.

Малювання фарбами.

Художнє ліплення, скульптура.

МІ рік (од 11 до 12 років)

Рідна мова. Літературні питання. Правопис. Вільна творчість.

Дитлчий журнал.

Державнамоваод Здо 4 годин на тиждень. Правописїї.

Арифметика. Розуміння частин. Математичнідії над частками.

Способиїх застосуванняв житті.

Історія. Вивчення головних фактів і подій з рідноїісторії, зв'язок

Ті з розвитком російської держави. Знайомство із сучасним держав-

ним устроєм,з волосним,сільським громадським самоврядуванням.

Суд і головніземельніта соціальні закони. Земство.

Землепис. Рідна земля, її поділ. Заняття мешканців. Промисло-

вість і причиниїї розвитку в даних місцевостях. Мапа. Городи. Шля-

хи для пересування людей, крамуі продуктів промисловості. Загаль-

ні розуміння про фізичнугеографію і частину космографії.

Природознавство.Дослідне вивченняоранки,сіянняі взагалірі-

зних культур. Догляд за садком. Культивування дерев. Город, праця

на ньому, вирощуванняна ньому різниховочів.

Ручна праця. Самостійне виготовленнярізниххатніх речей; віль-

не комбінування,творчість. Зручність і самовдосконалювання.Зна-

йомствоз сільськогосподарськимизнаряддями:плугами,сівалками,

косарками.Розбирання й складанняїх. Екскурсії на заводи.
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Ліплення й малювання. Виховання художньогосмаку.
Спів і, де можливо, народна музика.
Закон Божий.

Складання програми Закону Божого належить українськомуду-
ховенству. Я не взяв на себе цю відповідальнумісію. З одного боку, це
ділогналежитьцілкомрелігії, а значить особам, котрі поставлені пи-
льнувати про підтриманнярелігії в народі, а з другого боку, мої пе-
реконанняяк педагога не дозволяють мені вносити в освітню про-
грамуцьоговіку такі знання,котрі грунтуютьсянадовір'ї до слів і не
здобуваються з власного досвіду. Але наша школа не піде проти ви-
могбатьків і, певно, навчаннярелігії повиннобудеввійти в українсь-
ку школу. Все ж програму Закону Божого ми оставляємо відкритою.
Певно,українське духовенство незабаром подасть свій певний голос
у цій справі,і ми тоді зможемо висловитисьодвертішеі ясніше.

Так я закінчую свій проекті віддаю його на суді виправленняне
тільки українського учительства й духовенства,але всіх, кому справа
народноїосвіти близькай дорога.

Подбаймо, друзі, всі щиро й безсторонньо задля добра рідного
народу!

роду Світло. -- 1913. -- Мо 4. -- С. 12-29.
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