Summary. The objective pedagogical reality (the process of pedagogical action) is a derivative essence of the
subjective reality of the teacher as a kind of materialization of the latter. Moreover, this sensible attitude oftlte teachersubject (the teacher), full of positive aesthetic feelings, in professional realization of their own experience takes place at
all stages of teaching: as well as during creating of a pedagogical concept, and also during studying children in the
classroom and during of their teaching and education, and during formulating author's own educational systems etc.
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Анотація. У статті розглядається духовне й науково-педагогічне багатство спадщини О. А. Захаренка,
висвітлюється прогностичність педагогічної системи Олександра Антоновича. Наукові ідеї, підходи, вся його гуманна
педагогічна система слугували основою діяльності Великого педагога. Глибоке осмислення і творче використання
доробку Олександра Антоновича є необхідним в усіх освітніх підсистемах, у підготовці вчителя та підвищенні його
кваліфікації, формуванні педагогічної майстерності як ознаки професіоналізму в безперервній освіті вчителів.
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«Це - сивий лірник. Він багато знає.
Його послухать сходяться віки.
Усе іде, але не все минає
над берегами вічної ріки»
Л.В. Костенко [1].

Порівняння Олександра Антоновича Захаренка з лірником не є випадковим. Адже
лірники увійшли в історію України як народні співаки-музиканти, що акомпанували собі на
лірі. Вони справді багато знали, їхні серця і душі боліли за долю своєї Вітчизни, свого народу.
У думах (народних ліро-етичних піснях, що виконуються сольним співом-декламацією у
супроводі кобзи, бандури або ліри і мають нерівномірну будову вірша) лірники оспівували
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долю свого народ} , його героїзм у боротьбі за незалежність своєї країни. Водночас вони
мріяли про світлі дні, про щасливу долю своїх дітей та онуків, про достойне життя в
майбутньому. Так впродовж віків лірники мріяли й водночас передбачали долю свого народу.
Як добре відомо, слово «прогноз» має грецьке коріння (грец. prognosis - передбачити).
Його зміст і глибокий і водночас широкий. Адже йдеться про «науково аргументоване
передбачення, що дає випереджаючу інформацію про розвиток певних явищ, процесів у
майбутньому» [2, с. 764]. Звідси - і
прогнозування (процес наукового передбачення
майбутнього стану, перспектив розвитку різних природних, суспільних та інших явищ),
звідси і прогностика у широкому розумінні - теорія і практика прогнозування; у вузькому наука про закони і способи створення прогнозів) [2, с. 764].
Скарбниця золотої педагогічної думки
На нашу думку, педагогічна спадщина О.А. Захаренка - це унікальна скарбниця золотої
думки Великого педагога другої половини XX - початку XXI століття. Про це переконливо
свідчить Бібліографічний покажчик «Захаренко Олександр Антонович (1937 - 2002 рр.)»,
виданий до 70-річчя від дня народження Черкаським національним університетом імені Богдана
Хмельницького та Інститутом педагогіки і психології професійної освіти АПН України (нині Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) [3]. Починаючи з 1964 p., коли
О.А. Захаренко почав публікувати свої роздуми з проблем виховання та інноваційного розвитку
освіти, й до 2002 р. - майже до останніх днів свого життя, як Педагог-мудрець, він активно діяв,
творив, всебічно аналізував соціально-педагогічні явища, докопувався до причин серйозних
прогалин в освітянській галузі й мріяв - прогнозував ці процеси.
Про духовне й науково-педагогічне багатство спадщини Вченого - Громадянина
свідчать дев'ять частин цього покажчика: «Хронологічний покажчик друкованих матеріатів
про О.А. Захаренка», «Хронологічний покажчик рукописних праць про О.А. Захаренка
(з фондів Державного архіву Черкаської області)», «Хронологічний покажчик друкованих
праць О.А. Захаренка», «Хронологічний покажчик рукописних праць про O A . Захареяжа

