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Горемичкін А.І. «Введення в комп'ютерну педагогіку».                                     
 

Передмова. 
Поява цієї роботи викликана кількома причинами. 

Перша і сама вагома з них – безсистемність пошуків но-
вих методик у сфері комп'ютеризації освіти, емпірич-
ність самих пошуків  і, як наслідок, - вузько-особисті-
сний характер зроблених знахідок.  

При величезному потенціалі вітчизняної педагогіч-
ної науки,  при масовому включенні педагогів-практиків 
у розробку комп'ютерних дидактичних матеріалів і  при 
наявності безлічі вдалих методичних наробіток вузько-
профільної спрямованості ми дотепер не маємо чіткої 
уяви навіть про своє найближче майбутнє – а куди, вла-
сно кажучи, ми йдемо, і що хочемо отримати в наслідок 
цієї титанічної роботи? Інакше кажучи, створюється 
враження, що справа величезної важливості і велетенсь-
ких масштабів, здатна суттєво змінити саме представ-
лення про системи освіти, дотепер не має ані теоретич-
ної бази, ані продуманої стратегії і, по суті, пущена на 
самотік.   

Другим  імпульсом до створення цієї книги стали 
думки, що виникли як результат власного практичного 
досвіду. Не менше 25 років моєї безпосередньої педаго-
гічної діяльності було присвячено розробці теоретичних 
і практичних проблем комплексного використання тра-
диційних ТЗН в сфері викладання гуманітарних дисци-
плін. Останні 20 років я займаюся проблемами саме 
комп'ютеризації процесу навчання. Керована мною ка-
федра теорії й історії музики МДПУ (м.Мелітополь) до-
вгий час була єдиною серед педвузів України кафедрою 
подібного профілю, що мала у своєму розпорядженні 
повномасштабний комп'ютерний клас на 16 місць, у 
якому проводився авторський спецкурс «Нові інформа-
ційні технології в освіті». Понад 10 років я проводив у 
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приватному економічному ліцеї трирічний авторський 
курс «Комп'ютерне діло», що охоплював досить широке 
коло задач, від набору і верстання  текстів – до мови 
HTML, Flash-анімації і розробки складно-структуро-
ваних Web-сайтів.  На даний час в МДПУ веду також 
авторський спецкурс «Інформаційна культура педагога-
музиканта». Придбане в ході цих робіт практичне зна-
йомство з великим колом спеціальних знань і постійне 
відстежування наукових, програмних і педагогічних ін-
новацій дали можливість осмислити цю сферу діяльнос-
ті в цілому і зробити деякі висновки. Результатом усьо-
го цього і є дана робота. 

Прошу взяти до уваги: що все, висловлено мною в 
цій книзі, не є ні абсолютною істиною в останній інста-
нції, ні єдиним можливим варіантом рішення всіх про-
блем комп'ютеризації на усі випадки життя. Це – мій 
погляд на проблему, моя особиста спроба розібратися в 
ній і запропонувати хоч якийсь реальний шлях для її 
зваженого рішення. Шлях цей – не безперечний і далеко 
не єдиний. Оскільки сама проблема, як уже говорилося, 
відноситься до розряду глобальних, то й остаточне рі-
шення її  може бути досягнуто тільки великими колек-
тивними зусиллями фахівців різних областей знань. 
Звідси -  наявність узагальнень і пропозицій загально-
галузевого характеру, що при поверхневому прочитанні 
можуть показатися прожектерством, оскільки силами 
однієї людини вони практично не вирішуються.  Задача 
цієї книги – показати загальне бачення проблеми ком-
п'ютеризації освіти, і висвітлити в ній ті ключові моме-
нти, які, на наш погляд, мають потребу в поясненнях. З 
тієї ж причини має місце деяка розбіжність адресації – 
іноді говориться про учнів, іноді – про студентів. Про-
тиріччя в цьому немає – посібник спрямований на зага-
льні умови навчального процесу, без обов'язкового при-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  6 

в'язування до якогось конкретного рівня або навчальної 
дисципліни. 

У книзі немає інструкцій з роботи з тими або інши-
ми програмами - такої літератури в продажу цілком до-
статньо, так само як і спеціальних тьюториалів на CD, і 
дублювати все це не має змісту. 

Буду радий, якщо серед читачів знайдуться одноду-
мці,  готові до плідного співробітництва.  

З вдячністю прийму будь-яку конструктивну крити-
ку. 

 
З найглибшою повагою до всіх щирих педагогів-

трудівників –  А.И.Горемичкін. 
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                      Введення 
 
§1. Соціальні аспекти інформатизації.  

 
Сучасне життя все частіше й частіше характеризу-

ється словами «інформатизація», «комп'ютеризація», 
«інформаційні технології», «інформаційне суспільство». 
Така підкреслена увага до цих понять є цілком виправ-
даною. Уся наукова і виробнича сфера, одержавши за 
останні 3-4 десятиліття унікальний інструментарій для 
машинної обробки інформації, в тому числі й автомати-
зованої, набула якісно іншого вигляду. Усвідомлення 
цінності професійно орієнтованої інформації, блискави-
чне формування комп'ютерних інформаційних мереж, 
виникнення і реальне функціонування глобального рин-
ку інформаційних продуктів істотно видозмінили еко-
номічний базис людства і дозволили всерйоз говорити 
про зміну суспільних формацій, про появу нового - ін-
формаційного, або навіть постінформаційного – суспі-
льства. 

Усяке суспільство для забезпечення стабільності 
свого існування і розвитку використовує універсальний 
соціальний інструмент - державну освітню систему. 
Незважаючи на те, що діяльність в освітній сфері ніколи 
не була особливо престижною, саме ця сфера формує 
менталітет народу і країни, саме вона служить своєрід-
ною візитною карткою епохи. Тому перехід суспільства 
до інформаційної або постінформаційної фазі свого роз-
витку неминуче повинен супроводжуватися серйозними 
змінами в освітній системі. У випадку з інформатизаці-
єю суспільства це пов'язано, насамперед, з проблемою 
комп'ютеризації навчання на всіх його етапах. 

Ідея комп'ютеризації процесу навчання (а точніше 
– його стримкої інтенсифікації за рахунок звернення до 
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чудодійних сил і засобів) народилася задовго до появи 
комп'ютерів. Її відображення можна знайти в безлічі ка-
зок, міфів і легенд. Письменники-фантасти, моделюючи 
на сторінках своїх романів майбутнє життя людства,  
програли на таких моделях практично всі доступні уяві 
варіанти - від кишенькового суперкомп'ютера до гіпно-
педії, абсолютно людиноподібних високоінтелектуаль-
них роботів, навчаючих кімнат із тривимірними ожива-
ючіми картинами історії, - і до мрії про можливості об'-
єднання розумового потенціалу всього людства в один 
незбагнений за своєю силою Глобальний Інтелект. Од-
нак усі ці науково-фантастичні прогнози робилися тоді, 
коли комп'ютерів у нинішньому розумінні або не було 
взагалі, або існували тільки їхні первісні прообрази – 
велетенські обчислювальні комплекси на радіолампах. 
Зараз ситуація кардинально змінилася.  Комп'ютери вже 
є. Вони систематично і послідовно проникають у наше 
життя, виробництво і навіть побут, видозмінюючі їх до-
сить суттєво. І щоб педагогіка не відстала від еволюції, 
вона повинна спиратися не на сьогоднішній день, а на 
реально доступні для огляду перспективи завтрашнього 
дня в науково-технічному прогресі. До того ж, щоб ре-
зультати новітніх технологій могли бути використані з 
найбільшою ефективністю,  бажано якимсь чином конт-
ролювати і самі еволюційні процеси. А для цього необ-
хідно глибинне, філософське усвідомлення і сутності 
новацій, і можливих перспектив їхнього розвитку і за-
стосування.  

При ретроспективному погляді на проблему ком-
п'ютеризації мимоволі вражає дивний парадокс: чим 
нижче, обмеженіше були технічні можливості школи, 
тим глибшою, грунтовнішою було наукова пророботка 
педагогічних і вузько-методичних проблем, і тим актив-
ніше включалися вчителі-практики  в процес практич-
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ного рішення цих проблем, в тому числі і суто техніч-
них.  

Прямим попередником комп'ютеризації навчаль-
ного процесу можна вважати так називане програмова-
не навчання,  хвиля якого приходиться на 70-і роки. По 
суті, це була дуже могутня і перспективна спроба раціо-
налізувати процес навчання, зробити його індивідуально 
керованим.  Її принциповою основою було прагнення 
чітко формалізувати всі традиційні навчальні дії, побу-
дувати навчальний процес за законами формальної логі-
ки і теорії інформації. Саме тоді в педагогіці склалося 
уявлення про поетапність навчальних дій і  узвичаїлося 
висловлення «крок програми». Потім пішли приблизно 
півтора десятиліття неймовірної творчої  активності, які 
можна образно визначити як стихійне змагання ентузіа-
стів-конструкторів від педагогіки, що створюють свої 
власні технічні комплекси і відповідне методичне забез-
печення до них. Масовість цього руху була настільки 
велика, а концептуальні підходи настільки різноманітні, 
що систематизувати його і ввести в якісь суворі наукові 
рамки виявилося занадто проблематичним. Однак веле-
тенський обсяг і очевидна цінність зроблених знахідок 
викликали необхідність їхньої концентрації і суспільно-
го визнання хоча б на неофіційному рівні. Організацій-
ним вираженням цього визнання стало створення при 
Московському політехнічному музеї спеціальної мето-
дичної комісії, яка відбирала найбільш масштабні, зна-
чущі розробки і пропагувала їх, поширюючи їхній опис 
через серію спеціально створених тематичних діафіль-
мів. 

Уся ця епопея з програмованим навчанням у прак-
тичному плані закінчилася, можна сказати, безрезульта-
тно. Вона не викликала якихось широкомасштабних,  
революційних змін у системі освіти, не сформувала 
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стійкого наукового напрямку у вигляді великої маси по-
слідовників і не дала кардинального рішення технічних 
проблем. Але вона залишила в пам'яті педагогічної гро-
мадськості тверде переконання, що вже в найближчому 
майбутньому навчальний процес будь-якого рівня без 
відповідного технічного оснащення стане в принципі 
неможливим. І ще виникло побоювання, що тотальне 
впровадження в навчальний процес могутньої й ефекти-
вної техніки може привести до поступового відчуження 
людини-вчителя від людини-учня, і, як наслідок, - до 
розвалу або деформації всієї освітньої системи. Серйоз-
ну небезпеку цієї тенденції для духовного здоров'я люд-
ства неодноразово пророкували у своїх романах багато 
письменників-фантастів1 . Якщо врахувати, що практи-
чно усі вони зараз є досить серйозними вченими, то до 
їх думки варто прислухатися.  

Але найважливішим підсумком руху за програмо-
ване навчання варто вважати те, що воно морально і,  
якоюсь мірою, теоретично підготувало педагогічну 
громадськість і науку до сприйняття нового могут-
нього інструмента – комп'ютера, і до об'єктивної не-
обхідності мислити в новому для себе середовищі, у 
категоріях комп'ютерних технологій.  

Потім прийшла пора масового поширення комп'ю-
терів, і наступив час другого парадоксу: отримавши в 
розпорядження новий робочий інструмент з фантастич-
ними можливостями, що працює саме на принципах 
програмування, педагогічна громадськість чомусь ціл-
ком забула всі уроки і досягнення програмованого на-
вчання і приступила до вивчення комп'ютерних тех-
нологій, як кажуть, «з нуля», з освоєння елементарних 
операцій набору тексту і найпростішої вставки в текст 

                                                
1 Див. додаток №6. 
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зображень-ілюстрацій.  Ситуація ускладнювалася ще і 
тим, що до появи графічного інтерфейсу, у період гло-
бального поширення платформи DOS, мультимедійні 
ефекти досягалися досить складно.  (Слід зазначити, що 
сказане вище відноситься тільки до т.зв. IBM-сумісних  
комп'ютерів. Сформована паралельно платформа MAC 
– Apple Macintosh – споконвічно проектувалася як сис-
тема істинно  мультимедійна, що забезпечує повну во-
лю маніпулювання об'єктами трьох основних інформа-
ційних середовищ – текстового, графічного і звукового. 
Саме тому ця фірма відразу ж вирвалася в лідери серед 
розробників навчальних програм. Фонд навчальних ма-
теріалів, створених фірмами-розробниками для ком-
п'ютерів Macintosh,  величезний. Але з якихось обставин 
у країнах постсоюзного простору, как, ймовірно, і в Єв-
ропі в основному була прийнята орієнтація на  платфо-
рму IBM, операційна система якої несумісна з систе-
мою Macintosh. Як наслідок, практично весь фонд про-
грамного забезпечення Мак-ів виявився недоступним для 
вітчизняних користувачів; можливо, з тієї  ж причини 
він і не русифікувався. І в підсумку ми були змушені самі 
створювати своє ПО, по-справжньому не маючи навіть 
можливості повноцінно  вивчати закордонний досвід.) 

Першими, самими очевидними функціями комп'ю-
тера в навчальному процесі стали два – ілюстрування і 
тест-контроль. На початку 90-х років, коли про комп'ю-
терні проектори навіть не мріялося, барвисті, повноко-
льорові ілюстрації  на екранах моніторів у комп'ютер-
ному класі здавалися чудом. А можливість транслюван-
ня інформації з головного ПК одразу на всі комп'ютери 
класу сама по собі вже сприймалася як революція. Зда-
валося б – чого ж ще бажати?!  Завантаж у комп'ютер 
потрібні матеріали, увімкни проектор і звукові системі, і 
все – урок автоматично піднімається на новий, значно 
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більш високий якісний рівень! Але... відразу ж виникли 
«дитячі» питання: 
1. Де взяти ці «потрібні матеріали»? 
2. Хто виконає їхнє оцифровування, тобто попросту 

введе їх у комп'ютер? 
3. Хто створить виразний інтерфейс до створених ме-

тодичних матеріалів, зробить їх зручними для прак-
тичної роботи на уроці? 

4. Хто буде обслуговувати вчителя під час уроку, якщо 
за штатним розкладом одиницю асистента-оператора 
не передбачено, а самого вчителя цьому ніхто не на-
вчав? 

5. Як розмістити комп'ютеризовані уроки всіх вчите-
лів-предметників великої школи в одному-єдиному 
комп'ютерному класі, який потреби навіть одного 
предмету – інформатики – забезпечує далеко не по-
вністю? 
На офіційному рівні, у масштабах МО ці питання 

практично не вирішувалися. В електронних публікаціях 
керівники освітніх установ і педагоги дотепер заявля-
ють: «На жаль, немає єдиного освітнього фонду лазе-
рних дисків (СD), де можна було б ознайомитися з на-
явними у продажу дисками, отримати коротку анотацію 
про продукт, переглянути матеріал, що зацікавив, одер-
жати консультації щодо його використання і методичної 
підтримки. Фірми, які створюють освітні ресурси, 
працюють у режимі конкуренції, в ізоляції від освіт-
ніх установ і органів керування освітою. Тому, навіть 
придбавши потрібний диск, ми не маємо гарантії, що 
зможемо його використовувати так, як нам би хотілося. 
Нерідко матеріал на диску не відповідає базовому стан-
дарту освіти, офіційним вимогам до знань учнів, а пере-
глянути диск у магазині немає можливості. Є також і 
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технічні проблеми, що виникають при роботі з компакт-
дисками». 

                       Олена Германівна Глєбова,  
зам. директора приватної школи "Прем'єр",  
м. Москва. «Медіатека КМ – фундамент  
будівництва шкільного інформаційного простору».                                             
Ж-л «Питання Інтернет-освіти».  
2002 р., №1. 

Тому вся проблема використання можливостей комп'ю-
тера в педагогічній сфері виявилася перекладеною на 
плечі вчителів-ентузіастів, а в загальному плані – пере-
йшла в категорію «вічних». 
Друга сфера застосування комп'ютерів – прове-

дення автоматизованих опитувань або, як стало модно 
це називати – «тестування». Ідея безумовно добра і 
раціональна, яка інтуїтивно виникає у свідомості кож-
ного педагога. І знову – численні «але»... 

По-перше – на території Союзу і постсоюзних дер-
жав традиція систематичного використання тестового 
контролю не склалася. Учительство тільки чуло про іс-
нування тестів, частіше – з художньої літератури або 
кіно, причому інформація ця подавалася з відверто не-
гативною оцінкою. Звідси в масі вчителів склалося дуже 
смутне уявлення про те, що таке тест, як і якими зусил-
лями він створюється, якими повинні бути його обсяг і 
властивості, що таке добротність, валідність, репрезен-
тативна вибірка, і т.ін. Залишилася вкрай спрощена уя-
ва, що це – опитувальний лист з набором відповідей для 
вибіркового введення. Загальна кількість питань у 
межах від 10-15 до 25-30 вважалося цілком достатньою 
для того, щоб такий лист класифікувався як тест. Пред-
ставлення і питань і відповідей передбачалося, природ-
ньо, тільки у видгляді текстового рядочка.2   І першими 
                                                
2 Усе сказане є узагальненням і характеризує масову картину. На-
явність окремих часткових досягнень, іноді навіть дуже високого 
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спеціальними программами-інструментами, які вияви-
лися дійсно затребуваними у педагогіці, стали саме 
конструктори тестів («тест-мейкери») або ж готові 
тести з можливістю вільного текстового наповнення. 
Створювалися ці програми в ініціативному порядку різ-
ними міні-фірмами і програмістами-одинаками. Ніякій 
централізації або стандартизації, звичайно ж, не було.  

Хвиля захоплення комп'ютерним тестуванням роз-
крила ще одну суттєву проблему – проблему інертнос-
ті педагогічного мислення. Задача розробки тестових 
питань, здавалося б, проста, елементарна, часто пере-
творювалася в надзвичайно складну, майже нездійснен-
ну. Навіть побудова питань виливалося у велику працю, 
оскільки для тесту їх було потрібно дуже багато, значно 
більше, ніж потрібно в повсякденній педагогічній робо-
ті. Побудова ж нових питань під іншим «кутом зору», 
розрахованих на самостійність мислення учнів, вимага-
ла наявності певної фантазії, яка при великій кількості 
рутинної роботи слабшає або зовсім вгасає, і далеко не 
усі справляються з подібною задачею. Що ж стосується 
створення варіантів відповідей, у тому числі – частково 
вірних, «маскуючих», провокаційних або абсурдних, і в 
той же час здатних підтримувати в учнів активний інте-
рес – така робота, що вимагає дійсно творчого підходу, 
виявилася доступною лише одиницям.   

Перелічені складнощі сформували своєрідну тради-
цію ділових стосунків у сфері комп'ютеризації: педагог 
несе відповідальність тільки за змістовну частину ство-
рюваних матеріалів, а всю комп'ютерну сторону роботи, 
у тому числі дизайн інтерфейсу, створення систем наві-
гації і керування. технічний супровід і відновлення, по-
всякденне забезпечення  уроків і самостійних занять і 
                                                                                               
рівня – це лише підтвердження відомої тези, що виключення є не 
що інше, як додаткове підтвердження закономірності. 
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т.д. - виконує фахівець-програміст. Крім матеріальних 
складностей (необхідність присутності на уроці ще од-
ного працівника), ця ситуація породила вкрай неприєм-
ну тенденцію. Склалося переконання, що педагог-
методист має моральне право нічого не знати про 
технології комп'ютерного втілення педагогічних  ідей: 
це - обов'язок програміста. Програміст же, у свою чергу, 
не зобов'язаний мати серйозні знання з тієї навчаль-
ної дисципліні, матеріали для якої він створює. Його 
функція – виконати ту задачу, що поставить перед ним 
методист. І, хоча обидва ці твердження абсолютно по-
милкові, позиція програміста в даному випадку вигля-
дає більш об'єктивною: він обслуговує не одного вчите-
ля і не один предмет, і тому дійсно не може знати кож-
ний з них на рівні вчителя-професіонала. До того ж про-
грамісти, як правило, - люди дуже молоді, процес про-
фесійного становлення в них ще не закінчився, а під-
тримка своїх спеціальних знань на рівні сьогоднішнього 
дня сама по собі потребує чималих зусиль.  Що ж стосу-
ється методистів (особливо старшого покоління), то во-
ни, ухиляючись від освоєння комп'ютера хоча б на рівні 
базових навичок,  самі дуже серйозно обмежують себе,  
збіднюють своє професійне мислення. Не знаючи все-
рйоз практичних можливостей прикладних програм, 
не перевіривши власноруч їхню ефективність, вони не 
можуть поставити програмістам задачу, що перед-
бачає яскраве і результативне використання таких мож-
ливостей. У підсумку замість повноцінних дидактичних 
матеріалів на  основі НІТ будуть з'являтися або нездійс-
ненні фантазії, або просто електронні версії звичайних 
текстових підручників,  що найчастіше і буває.  

На цій основі виникла серйозна проблема – так 
звані «ножиці» між реальними можливостями сучасних 
комп'ютерів і тим рівнем володіння ними, який є харак-
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терним для педагогів середнього і старшого поколінь. І 
чим більше розвиваються й удосконалюються інформа-
ційні технології, тим далі розходяться кінці цих ножиць, 
тим більше стає розрив і конфлікт  між, умовно кажучі,  
«інтелектуалами» і «комп'ютерщиками». Цей конфлікт є 
небезпечним своїми наслідками. Багато педагогів стар-
шого покоління, талановиті і захоплені, за довгі роки 
своєї роботи накопитили унікальний досвід, великі 
знання і глибинне бачення своєї наукової сфери. Усе це 
має величезну суспільну цінність, і все це може бути 
безповоротньо загублене, оскільки ці скарби духовності 
поступово ідуть з нашого життя, як і ті люди,  що їх 
збирали і створювали. Зберегти цей безцінний досвід, 
тиражувати їхній інтелект за допомогою сучасних 
інформаційних технологій і використовувати на благо 
майбутніх поколінь – от одна з найважливіших і гідних 
задач сучасної педагогіки. Якщо ж цього не зробити, то 
незабаром на ключові позиції систем освіти вийде нове 
покоління фахівців, яке виховувалося і навчалося в умо-
вах нинішнього «перехідного» періоду з усіма його спе-
цифічними особливостями, не завжди позитивними. 
При цьому суттєві втрати в науковій і методичній сфері, 
наслідки яких негативно відіб'ються і на масовій педа-
гогічній практиці,  можна вважати неминучіми.  

Сказане підтверджується безліччю  заяв фахівців, 
що висловлюють і свою особисту позицію, і колективну 
думку установ, які вони представляють. Ось один з при-
кладів: 

«На жаль, методичні аспекти ІТН (інформацій-
них технологій навчання) не встигають за розвит-
ком технічних засобів. Так це і не дивно, оскільки в 
методичному плані ІТН інтегрують знання багатьох на-
ук, таких, як психологія, педагогіка, математика, кібер-
нетика, інформатика, причому психолого-педагогічний 
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базісє визначальним у цій інтеграції. Саме відставання в 
розробці психолого-педагогічних проблем, "нетехноло-
гічність" наявних розробок вважаються одними з основ-
них причин розриву між потенційними і реальними мо-
жливостями ІТН». 

Центр нових інформаційних 
технологій при Самарському 
аерокосмічному університеті. 

 
Оскільки окреслена проблема характерна для всієї 

педагогічної галузі в багатьох країнах постсоюзного 
простору, є усі підстави для того, щоб вважати її про-
блемою соціальною. Соціальний характер її підсилю-
ється ще і деякими аспектами економічного характеру. 
В даний час комп'ютер досить широко увійшов не тіль-
ки в усі сфери виробництва, але також і в сімейне життя, 
став своєрідним  атрибутом сучасної родини, індикато-
ром її добробуту. Це дозволяє вибудовувати стратегію 
навчального процесу з урахуванням можливості до-
машньої самопідготовки учнів з використанням ком-
п'ютера. Однак таке рішення можна приймати лише 
тоді, коли можливість вільного доступу до комп'ютера у 
позааудиторний час може бути гарантована усім учням 
без винятку. (При нинішній ситуації в країні дана теза 
може вважатися не безперечною. Форми освіти – пла-
тна, безкоштовна, контрактна – поступово приводять 
до розуміння однієї простої думки: гарна освіта – це 
велике соціальне благо, і за нього потрібно платити. 
Родина повинна планувати не тільки народження ді-
тей, але і витрати на їхню освіту. Можливо, за такої 
постановки питання складність з придбанням комп'ю-
тера відпаде сама собою.) 

Подальший розвиток комп'ютерних технологій до-
корінно змінив технічну проблему ситуації. Розроблю-
вачі програмного забезпечення провели  величезну ро-
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боту щодо наближення комп'ютера до користувача, по-
легшення процедури керування комп'ютером. Створен-
ня графічного інтерфейсу, масове поширення операцій-
них систем сімейства Windows та їй подібних, уведення 
мультимедійності як стандарту, виникнення неозорого 
ринку прикладних програм для працівників практично 
усіх масових професій, можливість вільного вибору мо-
ви для спілкування в системі «людина – комп'ютер», 
включення в будь-який програмний продукт докладних 
інструкцій з його використання, методична підтримка 
через Інтернет і систему Web-технологій – усе це забез-
печило будь-якому користувачу реальну можливість 
швидко освоїти роботу на комп'ютері і включитися з 
його допомогою у творче вирішення своїх виробничих 
задач.  

При створенні традиційних «паперових» підручни-
ків між автором підручника і кінцевим результатом – 
готовою книгою – стояв цілий ряд проміжних ланок. Це 
– і редакційна колегія видавництва, і весь великий ме-
ханізм поліграфічного виробництва, де кожний виконує 
свою частину загальної роботи. Сучасний комп'ютер 
гранично скоротив цей шлях. Він усунув практично всі 
проміжні ланки і надав автору можливість самому, сво-
їми руками виготовляти цілком закінчений авторсь-
кий оригінал майбутнього видання, який нічим не від-
різняється від типографського.  Крім того, комп'ютер 
відкрив можливість збагачувати навчальний матеріал 
довільною кількістю різноманітних гіперпосилань, фун-
кціонально зв'язувати його з іншими інформаційними 
ресурсами, у тому числі і досить віддаленими.  

І тут виник черговий парадокс. Чим ближчими, 
сприятливішими до користувача ставали прикладні 
комп'ютерні програми, чим ширше ставав спектр таких 
програм і їхні виробничі можливості – тим складнішою 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  19 

ставала робота користувачів-непрограмистів. Причина 
парадоксу – перехід кількості в якість. Елементарні опе-
рації прикладних програм виконуються дійсно дуже 
просто. Але коли в арсеналі працівника накопичується 
занадто велика кількість таких простих програм і 
операцій, вони у сукупності створюють нову склад-
ність - кількісного порядку, необхідність утримувати 
в пам'яті структуру меню й особливості інтерфейсу 
багатьох програм. 

Історія рукописних книг, а потім і друкарство на-
громадили величезний досвід компонування й оформ-
лення книг. Склався навіть своєрідний вид колективно-
го мистецтва – мистецтво книги зі своїми конкурсами і 
міжнародними нагородами.  Виявилося, що книжкова 
справа містить у собі велике коло спеціальних знань і 
навичок – шрифтознавство, кольорознавство,  верст-
ку, композицію, загальний дизайн, психологію 
сприйняття і т.ін. Зараз, коли комп'ютер, як уже казали, 
скасував усі проміжні ланки процесу створення книги, 
усі ці обов'язки автоматично перейшли до автора. По-
єднуючі у собі і власне автора,  і виготовлювача, ни-
нішній вчений-методист виявився змушеним якоюсь 
мірою освоювати і всі ці досить непрості знання. Така 
задача серйозно ускладнила процес його роботи, підви-
щила рівень його особистої відповідальності за кінцевий 
результат. Однак ні навчання у вузі, ні практика педаго-
гічної роботи до виконання подібних задач його не го-
тували. Отже, у даному випадку від педагога буде вима-
гатися або дуже серйозний творчий потенціал, або ж – 
не менш серйозне спеціальне навчання, а ще краще – і 
те, і інше.  (До створення друкованої книги вищесказане 
відноситься  меншою мірою. Механізм поліграфічного 
виробництва може прийняти цілком готову авторську 
версію, але може обійтися і без неї. Якщо ж мова йде 
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про створення електронних посібників – тут позиція 
автора і його образне бачення кінцевого результату 
мають вирішальне значення.)  

*    *    *    *    * 
 
§2. Педагогічні аспекти інформатизації.  

 
Причини виникнення описаних вище парадоксів 

мають, тією чи іншою мірою, соціальні корені і поро-
джені різними колізіями нашого громадського життя. 
Але в такій сфері, як педагогічна, свої специфічні 
професійні аспекти також мають місце, і їхній нега-
тивний вплив на процес комп'ютеризації теж великий. 
Найбільш значущими з них можна вважати такі: 
1. Інертність мислення в широкому розумінні цього 

слова. 
2. Низька професійна компетентність (насамперед - у 

сфері НІТ). 
3. Нерозуміння принципової значущоості того, що від-

бувається, прагнення пристосувати нові засоби для 
роботи в старих традиціях. 

Розглянемо ці моменти докладніше. 
Інертність педагогічного мислення, про яку вже 

згадувалося, полягає не тільки і не стільки в невмінні 
придумувати незвичайні за формулюванням питання і 
відповіді. І взагалі ця властивість найбільш небезпечно 
виявляється не в конкретній сфері окремих навчальних 
дисциплін. Сильніше за все вона відчувається у занадто 
твердій заданості, закостенілості особистісної позиції 
вчителів. Безумовно, це – спадщина соціалістичної сис-
теми освіти. При безлічі найцінніших, чудових якостей 
вона страждала гигантоманією, прагненням вирішувати 
всі проблеми відразу в масштабі усієї величезної країни. 
Звідси – інертність, неповороткість самої системи, що 
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неминуче відбивалося і на людях. Радянські вчителі 
звикли до того, що в нас усе  «єдине» - єдина трудова 
політехнічна школа, єдині навчальні плани і програми, 
єдині комплекси підручників і навіть єдині часи занять 
(з урахуванням, звичайно, годинних поясів). Усі страте-
гічні питання вирішувалися тільки у централізованому 
порядку. Є міністерство, є АПН із великим колективом 
вчених і комплексом своїх НДІ – от вони і розробляли 
плани, програми, методики, створювали і видавали під-
ручники і навчальні посібники. А на долю вчителів за-
лишалося одне – точно виконувати всі ці єдині програ-
ми, оцінювати знання учнів за однаковими вимогами, і 
при цьому умудрятися виховувати в кожному учні са-
мобутню, неповторну, усебічно розвинуту особистість... 
Звідси ж і традиції - довіряти кожному друкованому 
слову, думати, що навчальні матеріали створюються 
тільки «у верхах», побоювання відійти від програми, 
порушити її, змінити в ній щось (слово то яке що стра-
шне – «порушити»!..). 

З появою комп'ютерів обстановка в школах будь-
якого рівня в корені змінилася. Вчителя, педагоги-
практики раптом постали перед необхідністю створюва-
ти нові дидактичні матеріали самі, своєю головою і сво-
їми руками. Причини – дуже прості: 
1. Якщо у розпорядженні школи з'явилися комп'ютери 

- вони повинні використовуватися у навчальному 
процесі; коли цього не буде, це буде розцінюватися 
як прояв недостатньої професійної компетентності, і 
до навчального закладу можуть бути застосовані пе-
вні санкції. 

2. Матеріалів для проведення навчальної роботи в та-
ких умовах раніше не створювалося, їх просто не-
має. 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  22 

3. Комп'ютер надає для розроблювачів великі практич-
ні можливості і комфортні умови роботи.  
Виходячи з цього, робота почалася, і почалася вона з 

помилок. 
Перша помилка – переконання, що створювати під-

ручники можуть усі, і робиться це легко і швидко, оскі-
льки весь матеріал у старих «паперових» підручниках 
вже викладений. Звідси перше уявлення, що комп'ютер-
ний підручник – це просто електронна версія звичайно-
го друкованого підручника. Спочатку і такий варіант 
комп'ютерних видань мав якийсь сенс. Однак дуже 
швидко прийшло розуміння, що при цьому специфічні 
можливості комп'ютера практично не використо-
вуються ніяк, а в плані комфортності використання 
традиційний підручник є зручнішим.  

Уявлення про легкість створення комп'ютерних під-
ручників також виявилося помилковим. Програмоване 
навчання, як уже казали,  узвичаїло поняття «крок про-
грами». При розробці комп'ютерних матеріалів, розра-
хованих на використання під час уроку, виникла тради-
ційна для педагогіки проблема – облік часу. І навіть та-
ка, здавалося б,  нескладна задача – визначення оптима-
льних масштабів кожного кроку-фрагмента і часу, необ-
хідного на його засвоєння – перетворилася на  серйозні 
труднощі. Виявилося, що контури нормативів у даній 
області потрібно виявляти експериментально, з наступ-
ним коригуванням на т.зв. «середнього» учня. А це вже 
- робота  не для рядового вчителя.  

Ще більш серйозною проблемою стала проблема 
структурування матеріалу в комп'ютерних навчальних 
програмах. Поділ його на «кроки» - теж складність, але 
якоюсь мірою знайома і тому переборна. А от побудова 
внутрішньої логіки чергування «кроків» - задача вже не 
просто  важка, а така, що переростає до розряду науко-
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вих. Справа в тому, що дуже багато підручників колиш-
ніх часів, гарні, добротні, були побудовані за логікою 
науки, а не за логікою учнівського мислення і 
сприйняття. Тому, незважаючи на свою об'єктивну на-
укову цінність, вони були і залишилися для учнів «важ-
кими» - важкими і для сприйняття, і для розуміння.  
Файлова структура комп'ютерних програм, яка 

має деревоподібну форму, вимагає того, щоб будь-які 
комп'ютерні матеріали, у тому числі і дидактичні, також 
будувалися у вигляді дерева каталогів. Елементи дере-
воподібної структури традиційно розділяються на рівні 
– кореневий каталог, папки-вкладення 1-го рівня, 2-го, 
3-го і т.д. за необхідністю. При формуванні навчальних 
текстів у вигляді такої системи педагогу-розроблювачу 
потрібно буде не тільки розбити основний текст на бло-
ки, але і визначити для кожного блоку його рівень, міс-
це в загальній структурі дерева за принципом «від зага-
льного до часткового» і визначити систему взаємозв'яз-
ків, що існують між ними. При цьому кореневий каталог 
і папки 1-го рівня складаються з ключових понять до-
сліджуваної науки. Виявлення цих понять, виділення в 
кожній науці системи її ключових знань – це дуже 
серйозна задача не тільки для вчителів-предметників, 
але і для вчених, фахівців вищої кваліфікації в кожній 
конкретній області знань. А черговий парадокс полягає 
в тому, що ця система, як не дивно, дотепер не була ви-
явлена й окреслена з належною відповідальністю, особ-
ливо в гуманітарній сфері. Поява комп'ютерів не поро-
дила цю проблему - вона тільки загострила її, перетво-
ривши в нагальну потребу. Якщо ж враховувати, що 
«паперові» підручники були написані давно, і певна ча-
стина їхніх дефініцій на цей час морально застаріла, то 
необхідна робота з коректування наукових основ під-
ручника об'єктивно перетворюється у велику наукову 
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працю, для дуже багатьох педагогів-практиків дійсно 
неможливу.  

 
Однією з самих серйозних причин гальмування 

процесу комп'ютеризації освіти є недостатня професій-
на кваліфікація вчителів, насамперед – вчителів інфор-
матики. Мова йде не про рівень володіння алгоритміч-
ними мовами, а саме про педагогічну кваліфікацію ви-
кладачів. Осмислити значущість своєї дисципліни для 
життя суспільства, для життя конкретних людей (випус-
кників), визначити для себе мету викладання,  фундаме-
нтально обґрунтувати свою точку зору і взяти на себе 
сміливість повернути досліджуваний предмет у потріб-
не русло, розробити відповідну робочу програму, напо-
внити її реалістичним змістом і підібрати або створити 
для неї необхідне програмне забезпечення, а потім від-
працювати методику її викладання -  от єдиний гідний 
шлях перетворення абстрактно-формалізованої наукової 
дисципліни в реальний, діючий інструмент інтелектуа-
льного і професійного розвитку молодого покоління. 
Шлях дуже складний, трудомісткий, у кінцевому рахун-
ку – вдячний, але він потребує розуму, таланту і кількох 
років самовідданої праці.  Чи багато хто здатен на таку 
роботу, і чи багато хто зважаться на неї при великій 
ймовірності нерозуміння з боку адміністрації різних рі-
внів і без усяких надій на якесь заохочення?!  Питання, 
як кажуть, риторічне… 

У підтвердження пошлемось на думку фахівця: 
«…чергова причина гальмування - відсутність педа-

гогічних кадрів. Як вже було написано в одній з попере-
дніх статей, російські педагоги свято упевнені, що наша 
педагогіка - попереду всієї планети, і найменший сумнів 
у некомпетентності, а часом і в безграмотності сприй-
мають у багнети. Проте, якщо тверезо глянути на кон-
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тингент вчителів інформатики, принаймні, в Іркутську - 
це, як правило, або випускниці математичних факу-
льтетів (де їх вчили максимум малюванню блок-схем 
і азам програмування, а в основному - теоретичній 
математиці), що не змогли влаштуватися на висо-
кооплачувану роботу і зовсім випадково потрапили в 
школу, або звільнені з різних причин программистки, 
які вміють програмувати на застарілих мовах, але 
абсолютно далекі і від педагогіки, і від дітей взагалі. 
Є, звичайно, приємні виключення, але них, на жаль, по-
ки ще дуже мало...»       

                                                                     Дмитро Таєвський, 
                                                                     сайт „Раміна”, 
                                                                     м. Іркутськ.   
 
Відповідно до елементарної логіки, у тандемі з про-

грамістами в справі комп'ютеризації навчання повинні 
співпрацювати вчителі-предметники, і не просто спів-
працювати, а бути ініціаторами й ідеологами майбутніх 
програмно-навчальних продуктів.  Чи відповідають во-
ни цьому призначенню, чи готові до виконання подібної 
задачі? Якщо мати на увазі масову картину, відповідь 
виявляється дуже сумною. Пошлемося, знов-таки, на 
думку авторитетного фахівця: 

«Я - викладач педагогічного інституту, і мене, 
природно, тривожать лиха нашої школи. А одне з голо-
вних її лих я бачу в тому, що наші вчителі в більшості 
володіють своїм предметом, м'яко кажучі, досить посе-
редньо, і рівень загальної культури в них, як правило, 
низький. Це не провина, а саме лихо вчителів, але воно 
є. Якщо говорити про мою спеціальність - математику, то 
тут учитель найчастіше вміє тільки переказувати близько 
до тексту стабільний підручник і розв'язувати типові за-
дачі, тобто те, що повинен вміти школяр, щоб не отриму-
вати двійок.  Чи ледве не загальною стала думка, що 
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вчителеві математики нема чого знати якісь математи-
чні ідеї, поняття або методи, що не входять у шкільну 
програму, а ті. що входять, досить знати на тому рівні, 
на якому вони доступні школярам. Вимагати ж від учи-
теля математики гуманітарних знань, хоча б у межах 
шкільних програм, вважається непристойним. Факти-
чно вимоги до освіченості вчителя нижче, ніж до 
освіченості школяра: школяр повинен знати всі пре-
дмети, а вчителю досить знати на тому ж рівні 
тільки один. Навіть вміти грамотно говорити і писати 
російською вважається обов'язковим лише для вчителів 
російської мови. Утім, і їм часто прощають, якщо вони 
все ж не вміють, і взагалі випадки, коли вчитель не знає 
шкільну програму по своєму предмету навіть на трійку, 
стали не такими вуж рідкими. 

Поки ми не усвідомимо страшенну ненормаль-
ність цього положення, яке стало вже звичним, ніякі 
спроби домогтися в справі освіти змін на краще ні до 
чого не приведуть. А всі прекрасні гасла так і залишать-
ся всього лише прекрасними гаслами». 

                                           Що важливіше для вчителя 
                                                           - педагогіка і методика, 
                                                           або наука і культура? 

                                         Доктор фіз.-мат. наук  
                                         А. В. Гладкий, м.Шуя. 

Наведені посилання характеризують стан справ в 
інформатиці і математиці, оскільки саме ці дисципліни 
чомусь традиційно поєднуються. Однак суть справи 
може бути поширена практично на всі навчальні дисци-
пліни. Виключення є, і вони не одиничні, але, на жаль, 
вони так і залишаються виключеннями, не впливаючи 
істотно на картину в цілому.  

І найбільшою, стратегічною помилкою можна вва-
жати той факт, що з першою появою комп'ютера педа-
гогічна громадськість сприйняла його як ще один вид 
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ТЗН – могутній, цікавий, перспективний, але – не 
більш. У чому сутність і негативний зміст цієї помилки? 

Основне питання комп'ютеризації освіти – це пи-
тання про реформаторську роль комп'ютерів у навчаль-
ному процесі. Якщо бачити в них тільки ще один з видів 
ТЗН, нехай навіть найефективніший, - ніякої реформи 
освіти не вийде. Комп'ютеризацію потрібно розглядати 
як явище парадигмального характеру. Комп'ютер зна-
менує собою початок нової ери – ери безпаперової ци-
вілізації і машинної обробки знань. Має сенс зупини-
тися на цьому твердженні трохи докладніше. 

Якщо глянути на історію з позицій педагогіки, то в 
ній можна виявити свою періодизацію, яка не збіга-
ється з традиційною, тобто соціологічною. За спосо-
бом збереження і передачі інформації від покоління до 
покоління логічним і принципово припустимим був би, 
на наш погляд, такий розподіл: 
а) дописьменный період (носієм, передавачем, а іноді і 
творцем знань є людина, Вчитель; він же несе на собі і 
моральну відповідальність за передані знання); 
б) письмовий-докнижковий (носієм знань стає руко-
писна книга, однак у силу її малої доступності, як і ра-
ніше,  необхідна людина як розповсюджувач і інтерпре-
татор знань; звідси ж виникає кастовий характер освіче-
ності); 
в) письмовий-книжковий (носієм і джерелом знань, 
доступних для мас, стає книга, яка випускається масо-
вими тиражами і доступна абсолютно усім; провідна 
роль людини зберігається, в основному, на нижчих сту-
пінях навчання). 
г) період безпаперових, електронних технологій і ко-
мунікацій, свідками початку якого є ми усі. 

      Для кожного з названих періодів, крім останнього, 
була сформована і століттями удосконалювалася своя 
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технологія роботи з інформацією. Якщо взяти для стис-
лості тільки "книжковий" період, не можна не визнати, 
що у світі існує велика література про технологію робо-
ти з книгами; детально виділені і методично розроблені 
різні види читання, типи конспектів і конспектування, 
техніка роботи з картотеками, методика створення влас-
ного довідкового апарату, правила бібліографічного 
пошуку і професійно грамотного оформлення записів, і 
багато чого іншого. Правилам роботи з книжковими 
джерелами і веденню записів люди навчаються протя-
гом усього терміну навчання, від школи до вузу.  Зовсім 
очевидно, що поява принципово нових матеріальних 
носіїв інформації повинна викликати за собою ана-
логічний процес – розробку системи методик їхнього 
використання в різних сферах життя, яка буде по-
стійно поглиблюватися. Це – дуже непростий, трудо-
місткий і неоднозначний процес, але пройти його і 
знайти оптимальні рішення - необхідно.  
 

§3. Технічна база комп'ютеризації навчання. 
 
      Будь-яка методика роботи з апаратурою повинна 
враховувати можливості і конструктивні особливості 
самої апаратури. У нашому випадку вкрай важливо вра-
ховувати параметри не тільки техніки сьогодення, але і, 
по можливості, техніки завтрашнього дня. Тенденції 
розвитку комп'ютерної техніки, які проглядаються в лі-
тературі, дають підставу припустити, що найближчим 
часом розвиток комп'ютерів буде відбуватися за 
традиційною схемою, тобто в ідеології самого 
комп'ютера як технічної системи, і в основних підходах 
до його використання докорінних, принципових змін не 
очікується. Імовірніше за все, розвиток техніки буде 
рухатися, головним чином, шляхом підвищення 
кількісних параметрів ПК і удосконалювання 
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рів ПК і удосконалювання інтерфейсу  прикладних про-
грам. Напрямками, що реально передбачаються, можна 
вважати такі: 
1. Розповсюдження в побуті комп'ютерів на мульти-

процесорній основі. 
2. Стрибкоподібне підвищення частоти ЦПУ (від 5 - 6 

Ггц і вище). 
3. Перехід на принципово нові, високошвидкісні типи 

плат оперативної пам'яті (від 400Мгц і вище). 
4. Послідовне збільшення місткості HD (300-500 Гб і 

вище). 
5. Масове поширення  відеопанелей - плоских ЖК-

моніторів великого розміру, що інтегрують функції 
ПК і ТВ. 

6. Поширення мультимедійних проекторів не тільки на 
виробництві, але й у побуті (додання ПК функцій 
домашнього кінотеатру). 

7. Різке збільшення відносної кількості портативних 
комп'ютерів. 

8. Тотальну "інтернетизацію" технічної бази і всього 
програмного забезпечення комп'ютерів, у тому числі 
– мобільний інтернет. 

9. Послідовне зниження цін на моделі масового корис-
тування. 

10. Масове проникнення комп'ютера в усі сфери прак-
тичного життя. 

11. Лавинний розвиток ринку прикладних програм. 
12. В плані розповсюдження інформації й умов корис-

тування нею передбачається перехід до технології 
квантування текстів, доповнення суцільних маси-
вів наукового тексту їх квантованими копіями – на-
борами логічно укомплектованих, змістовно замкну-
тих дефініцій. Мережа баз знань, побудованих за 
принципом квантованих текстів, дозволить комп'ю-
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теру автоматично створювати закінчені, вичерпні 
компіляції з будь-якої заданої проблеми.  

*   У силу перевантаженості і засміченості Інтернету 
почнуть активно формуватися і рости альтернативні 
комп'ютерні мережі – Інтернет-2, Інтранет в усіх 
його видах, мережі корпоративні, офісні, приватні і 
т.ін.   

Слід врахувати, що асортимент електронної техні-
ки, яка виробляється у світі, також розвивається. Крім 
традиційних комп'ютерів, широке поширення почина-
ють отримувати КПК – «кишенькові» модифікації пер-
сональних комп'ютерів (т.зв. «надолонники»), а також 
пристрої «eBook» («електронні книги»).  Поруч з ними 
йдуть портативні DVD-програвачі,  цифрові MP3-
плейеры, мініатюрні диктофони, бездротові комуніка-
ційні системи Bluetooths і багато інших пристроїв, які 
здатні забезпечувати людям доступ до всілякої інфор-
мації. З огляду на сказане, дійдемо висновку, що у роз-
робці якихось особливих технічних засобів спеціально 
для потреб навчального процесу на даний час фактично 
немає необхідності. Усі перелічені пристрої в сполучен-
ні з персональним комп'ютером можуть досить ефекти-
вно використовуватися у педагогіці, якщо тільки органі-
затори навчального процесу зуміють знайти для них мі-
сце і сферу раціонального застосування й об'єднати в 
логічно скомпоновану систему. 

Таким чином, є достатня впевненість, що технічна 
база сфері освіти за своїми можливостями буде досить 
могутньою.  

Виходячи з цього, у соціальному плані найбільш 
значимим напрямком культурної еволюції повинно ста-
ти масове впровадження спеціалізованих програм і інте-
грованих пакетів ПО в усіх сферах діяльності, що, влас-
но, і треба розцінювати як перехід усього людського 
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співтовариства на сучасні інформаційні технології. Роз-
виток програмного забезпечення наблизив комп'ютер до 
людини, уможливив роботу на комп'ютері без обов'яз-
кового звертання до мов програмування, тим самим за-
лучив мільйони людей до кола активних користувачів 
комп'ютерної техніки. І тепер майбутнє комп'ютерної 
цивілізації залежить вже не від технічних можливо-
стей апаратури (хоча і цей аспект зберігає певне зна-
чення), а від психології маси людей, які сидять перед 
моніторами індивідуальних ПК, і від того, на рішення 
яких задач направить людство усю потужність ар-
сеналу комп'ютерних технологій. 

 
*    *    *    *    * 

Усі прикладні комп'ютерні програми створюються 
їхніми авторами для виконання якихось цілком конкре-
тних професійних дій. ПК-програма - це робочий ін-
струмент, який потрібно: а) мати; б) вміти ним користу-
ватися. Кожний працівник, який виконує виробничу за-
дачу, повинен мати свій специфічний інструментарій і 
володіти навичками роботи з ним. Спробуємо просте-
жити, як формувався інструментарій викладачів-
предметників, що приступають до розробки комп'юте-
рних дидактичних матеріалів. (Ми навмисно не викори-
стовуємо висловлення «навчальних програм», оскільки 
навчальні матеріали, чітко кажучи, у більшості випад-
ків не є дійсними програмами в повному розумінні сло-
ва.) 

На зорі масового поширення комп'ютерів, в епоху 
DOS і Norton Commander  істинна мультимедийность  
здавалася незбутньою мрією, і вся основна робота вела-
ся, в основному, у текстовому режимі. Створювалися 
або документи, що розкривають матеріал уроків, або 
тестуючі програми на вибірку правильної відповіді з за-
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пропонованих варіантів. Навіть найпростіше включення 
в текст картинки-ілюстрації складало серйозні трудно-
щі. Відомі випадки, коли для створення ілюстрованого 
тексту педагоги змушені були використовувати програ-
ми зовсім іншого призначення, наприклад, Ventura 
Publisher - програму типографської верстки. Що ж сто-
сується сфери навчальних текстів – у ній досить активно 
розроблялася ідея гіпертексту, принцип інтерактивності. 
Основою таких документів були гіперпосилання на ви-
ділене в основному тексті слово або текстовий фраг-
мент. Дуже успішної в цьому плані була програма 
MOSG - програма створення гіпертекстових баз даних, 
розроблена в статистичному управлінні м.Києва.  

З інших вітчизняних розробок хотілося б відзначити 
програму «Глобус» (Харків), і особливо – програму 
«Fancy» (Вінниця). «Fancy», зокрема, вже тоді, у рамках 
системи DOS реалізувала деякі властивості і можливос-
ті, характерні для Windows, наприклад, панелі, що „пла-
вають”, і принцип перетаскування. Це були програми-
інструменти для створення навчальних матеріалів до 
уроків, програми цілком серйозні і працездатні. На 
жаль, ні належного визнання, ні поширення в Україні 
вони не отримали. Проте автору довелося побачити по 
ТВ, як вони використовуються в школах м.Москви, і 
особисто познайомитися з таким же багаторічним вико-
ристанням «Fancy» у СШ № 67 м. Ярославля. 

Аналогічна доля спіткала проект «Пілотні школи», 
для успіху якого було зроблено, здавалося б, усе. Ще в 
рамках угоди між СРСР і США  Америка поставила в 
багато міст Союзу дуже гарні за тим часом комп'ютерні 
класи з повним комплектом ПО (програмного забезпе-
чення). Основу  ПО складав програмний пакет «Link 
Way», що, по суті, був чудовим зразком АРМ (автома-
тизованого робочого місця) шкільного вчителя. Він міс-
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тив у собі підпрограми, які забезпечували роботу вчите-
ля практично на кожному етапі – класний журнал, біб-
ліотечну картотеку, графічний редактор з непоганою 
бібліотекою зображень, редактор домашніх завдань і ін. 
На жаль, програма не була русифікована – ні інтерфейс, 
ні система допомоги.  Можливо, це була вирішальна 
помилка ініціаторів проекту. Друга помилка – моральна 
непідготовленість вчителів до постійної творчої роботи. 
Більшість з них очікувала отримати панацею – готовий 
набір комп'ютерних навчальних курсів по кожному з 
предметів на весь термін навчання. Коли ж виявилося, 
що ніяких курсів немає і усе треба створювати самим, 
спрацював інстинкт самозбереження – «нас цьому не 
вчили, це дуже трудомістка робота, тому нам це не по-
трібно!»  Та й самі згадані пілотні школи, по суті, не ви-
конали свою основну задачу – бути дійсно пілотними, 
першими, активно пропагувати нові технології, навчи-
тися користовуватися ними, і навчити цьому інших. Так 
і пройшов цей проект без  помітних наслідків. Надалі, 
як не дивно, ідея створити АРМ для вчителя більше не 
розвивалася, і вся увага розроблювачів зосередилося на 
створенні так званих ППЗ (програмно-педагогічних за-
собів) - усіляких редакторів і конструкторів для розроб-
ки навчальних матеріалів (іноді їх ще чомусь називають 
«авторськими програмами»). Такі програми дійсно не-
обхідні і дуже корисні, але з відходом від ідеї АРМ уява 
про цілісний підхід і комплексне педагогічне рішення 
комп'ютеризації процесу навчання цілком зникла з 
поля зору розробників.   

Готові ППС, створені в авторитетних софтверних 
фірмах, є, їх досить багато, але вони, насамперед, досить 
дорогі, і, звичайно ж, англомовні, а тому – важкодосту-
пні. З тих, котрі  все ж таки використовуються більш-
менш постійно, можна назвати такі: 
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1. «Tool Book» - програма для підготовки і проведення 
тестування.  

2. «Hiper Word»,     
3. «I Know»,                Редактори ППС 
4. «Test Pilot»,              
5. «Сценарій»,   
6. «Адоніс»  -              конструктор  навчальних про- 
                                       грам і систем (потрібні навички  
                                       програмування).        
З великих фірм, що серйозно займаються розрокою сис-
тем комп'ютерного навчання, слід зазначити відомі сво-
єю мультимедіапродукцією фірми «Микита» і «Кирило 
й Мефодій». Перша з них активно розробляє ідею на-
вчання через гру, створюючи розвиваючі ігри для дітей 
молодшого віку. Друга створює дуже серйозні навчальні 
програми з різних дисциплін для старшої школи і сту-
дентства, проводить масштабні проекти по апробації 
систем і методик для заочної і дистанційного освіти, а 
також випускає чудові енциклопедії на DVD, як загаль-
нонаукові, так і галузеві. На честь цієї фірми потрібно 
сказати, що в даний час вона намагається активно про-
пагувати свої педагогічні концепції і наробітки через 
Інтернет; хочеться сподіватися, що це її починання буде 
результативним. 

Крім зазначених робот, на комп'ютерному ринку за-
раз у наявності є великий набір розрізнених програм і 
електронних підручників з різних галузей і напрямків, 
від фізики і філософії – до аеробіки, макіяжу і вишиван-
ня хрестиком. Якщо проаналізувати асортимент такої 
продукції в самому загальному плані, виявиться, що бі-
льшість таких видань орієнтована на два предмети – 
програмування та іноземну мову (найчастіше – англій-
ську). І ті, і інші посібники в масовому навчальному 
процесі використовуються досить неактивно. Підручни-
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ки з іноземних мов рідко збігаються  зі звичним словни-
ком шкільних підручників і зі звичними методичними 
установками вчителів, а диски з програмування педаго-
ги-інформатики частіше використовують особисто для 
себе, для підтримки рівня своїх професійних знань і 
усунення прогалин у них. 

В даний час у якості основного робочого інструмен-
та при створенні електронних посібників викладачі-
предметники почали дуже широко використовувати MS 
PowerPoint – програму для створення презентацій, стан-
дартний компонент MS Office. Це дуже добре і прави-
льно, оскільки дана програма спеціально призначена для 
пред'явлення аудиторії всілякої інформації. Процес 
створення презентацій з її допомогою дуже простий, 
зрозумілий, не вимагає знання мов програмування і до-
зволяє вставляти в презентацію будь-які документи MS 
Office (і не тільки!). Анімаційні і навігаційні можливості 
PowerPoint цілком достатні для того, щоб підтримувати 
стійку увагу глядачів. Єдине, що заважає вважати цю 
програму зразковим редактором ППС – це відсутність у 
ній справжньої інтерактивності і неможливість встанов-
лення зворотного зв'язку. (Є успішні спроби вмонтува-
ти в презентацію, наприклад, тестуючі модулі, побудо-
вані за допомогою  VBA або  Java-script. Однак такі дії 
виходять за рамки задач рядового вчителя-розробника, 
оскільки вимагають знайомства з цими мовами. Зали-
шається чекати, поки концерн Microsoft відчує поба-
жання вчителів і доповнитьь програму PPT такими 
потрібним для нас усіх додатковими функціями. 
*До речі – ще одне підтвердження інертності профе-
сійного мислення, тепер вже у програмистів. Розроб-
лювачі MS Office старанно додали в усі програми цього 
пакету мову VBA («віжуал-бейсік для додатків»), по-
кликану розширювати можливості стандартного па-
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кету за бажанням користувача. Багаторічне спілку-
вання з багатьма представниками цієї професії дозво-
лило зробити дивний висновок: жоден з них навіть не 
спробував розглянути цю мову, тим більш – зробити з її 
допомогою  щось цікаве і корисне. І це при тому, що ба-
зовий варіант мови Бейсік усі вони знають цілком при-
стойно, що є книга С.А.Малишева «Самовчитель з 
VBA» («Наука і техніка», СПБ, 2001), а в її бібліографі-
чному списку – ще 10 джерел, є багато методичних 
матеріалів на CD, присвячених роботі з VBA, і все одно 
– жоден не поцікавився, що це таке, і для чого так на-
полегливо рекомендується розроблювачами офісу. При-
чина дуже проста: VBA споконвічно розглядався як за-
сіб розширення офісу, як інструмент для додавання в 
нього нових, специфічних можливостей. А що це мо-
жуть бути за можливості і навіщо вони потрібні – 
програмісти просто не знають, оскільки самі вони у 
своїй роботі навіть стандартних можливостей офісу 
до кінця не використовують, і тому вивчати його «у 
глибину» не намагалися.  І все це – замість того, щоб 
ґрунтовно розібратися в ньому і пропагувати його, про-
водити, наприклад, регулярні курси VBA для зацікавле-
них викладачів і студентів. 
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Розділ 1. 
Теоретичні аспекти  

комп'ютерної педагогіки. 
  

     
Як звичайно буває при будь-якій серйозній новації, 

включення комп'ютера в арсенал інструментів педагогі-
чної праці викликало великий термінологічний різнобій. 
«Комп'ютеризація навчання» або «комп'ютеризація 
освіти», «комп'ютерне» або «комп'ютеризоване» на-
вчання, «комп'ютерна педагогіка», «дистанційне» або 
«заочно-дистанційне» навчання, - і т.ін...  У будь-якій 
сфері педагогічної (і не тільки!)   діяльності  введення 
комп'ютерних технологій призвело до появи таких гіб-
ридних термінів, не завжди точних, не завжди однозна-
чно зрозумілих, у багатьох випадках – дискусійних. Для 
того, щоб точно визначитися з предметом подальшої 
розмови, необхідно із самого початку чітко визначити 
вихідні поняття. Почнемо з основного – з педагогіки. 
Педагогіка (грецьк. paidagogike) - наука про вихо-

вання і навчання людини. Розкриває закономірності фо-
рмування особистості в процесі освіти …Проблеми 
освіти вирішуються в сучасній педагогіці на основі фі-
лософських концепцій людини, соціально-психологічних і 
психофізіологічних досліджень.  

Електронна енциклопедія  
                                                Кирила і Мефодія. 

Трохи інше формулювання цього поняття дається в 
«Педагогічній енциклопедії»: 

Педагогіка – сукупність теоретичних і прикладних 
наук, що вивчають виховання, освіту і навчання. 
…Педагогіка досліджує закономірності процесу ви-
ховання, його структуру і механізми, розробляє тео-
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рію  і методику навчально-виховного процесу, його 
зміст, принципи, організаційні форми, методи і при-
йоми. 

Педагогічна енциклопедія,  
Том 3, сторінка 281. 

Як бачимо, навіть порівняння двох дефініцій, взятих з 
офіційних джерел, залишає відчуття здивованості – що 
ж таке педагогіка, чи дійсно це самостійна наука, або ж 
особлива область знань, яка ґрунтується на даних інших 
наук? А якщо це так, то яких саме? Ніде з точністю це 
не обговорюється. У вітчизняній літературі стало шаб-
лоновим словосполучення «психолого-педагогічні» - 
очевидно, через неможливість чітко відокремити в на-
вчальному процесі психологічні фактори від чисто пе-
дагогічних. Поняття «освіти» узагалі не визначене скі-
льки-небудь чітко. І що зовсім дивно – цілком відсутнє 
визначення педагогіки як професії, як сфери діяльно-
сті, без чого дуже важко визначити точне коло обов'яз-
ків і професійних задач, які повинен виконувати вчи-
тель. Останнє принципово важливо, тому що будь-які 
серйозні зміни в житті й в умовах роботи неминуче 
спричиняють коректування соціальних ролей, зміни у 
формах взаємин усіх суб'єктів навчального процесу.  

Не поглиблюючи у філософську полеміку з приводу 
трактування поняття «педагогіка», приймемо як від-
правну крапку першу з них, на наш погляд більш 
конкретну.  
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Що ж стосується педагогіки як специфічної профе-
сійної діяльності, то для неї, з урахуванням фактора 
комп'ютеризації, пропонуємо наступне визначення: 

Педагогіка – це керування процесом становлення 
особистості учнів у ході засвоєння ними дисциплін 
навчального плану. 

Далі, коли мова йде про комп'ютеризацію навчання, 
визначимося з поняттям «комп'ютер». 

Комп'ютер (англ. computer, від лат. computo — ра-
хую), машина для прийому, переробки, збереження і ви-
дачі інформації в електронному виді, яка може сприй-
мати і виконувати складні послідовності обчислюваль-
них операцій по заданій інструкції — програмі. 

Електронна  енциклопедія  
                                                          Кирила і Мефодія. 

Дане визначення можна вважати класичним. У ньо-
му традицією закріплене «дитинство» комп'ютера, його 
початкове призначення. Офіційно комп'ютери дотепер 
враховуються як ЕОМ – електронно-обчислювальні ма-
шини. Однак за останні 30-40 років і технічна база ком-
п'ютерів, і їхнє програмне забезпечення настільки змі-
нилися, що це визначення, власне кажучи, вже давно 
не відповідає дійсності. Сучасний комп'ютер викорис-
товується при виконанні найрізноманітніших робіт – 
малюванні, написанні музики, створенні фільмів, меди-
чній діагностиці, керуванні польотами літаків, написан-
ні книг, виготовленні реклами і т.ін. Усе це дуже далеко 
від математичних обчислень. Що з того, що усередині 
комп'ютера всі операції дійсно виконуються на цифро-
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вому рівні? Адже користувач, який малює картину або 
розробляє дизайн приміщення, взагалі навіть і не згадує 
про цифрову основу виконуваних дій – він просто пра-
цює в звичному візуальному середовищі з електронни-
ми аналогами звичайних інструментів. А якщо взяти 
до уваги, що комп'ютер не тільки допомагає виконувати 
нам нашу роботу, але ще і постачає нам необхідну інфо-
рмацією, здійснює ділові і особистісні комунікації між 
людьми, надійно зберігає всі наші думки і наробітки в 
дуже компактній, зручній для використання формі? Так 
що ж це тоді за апарат – персональний комп'ютер? Най-
більш реалістичним, на наш погляд, може служити таке 
визначення: Комп'ютер – це універсальний інстру-
мент  інтелектуальної праці.  

Говорячи про можливості комп'ютера, найчастіше 
враховують можливості креативного порядку. Однак у 
науковій і педагогічній сферах більш важливими 
стають інформаційні і комунікаційні можливості – 
забезпечення вільного доступу до необмежених інфор-
маційних ресурсів, можливість оперувати отриманою 
інформацією, користуватися різними формами дистан-
ційного спілкування on line, здійснювати діалог з авто-
матизованими навчальними комплексами і т.д. Саме ці 
можливості варто враховувати насамперед при розгляді 
ролі комп'ютера в навчальному процесі. 

Намагаючись осмислити поєднання в реальній прак-
тиці понять «педагогіка як сфера діяльності» і «комп'ю-
тер як інструмент інтелектуальної праці», ми в силу іне-
рції власного мислення приходимо до терміну, позначе-
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ного у назві книги – «комп'ютерна педагогіка». Чи пра-
вомочний він, чи створюється під впливом комп'ютерів 
дійсно нова педагогіка?   

Педагогіка у всіх трактуваннях, як би ми її не нази-
вали, існує не одне тисячоліття. Науковий і практичний 
досвід, накопичений нею за цей час, величезний. Теоре-
тичні дослідження трьох останніх століть в області фі-
лософії освіти, психології розуму і психологічних аспе-
ктів навчальної діяльності склали в сукупності загаль-
нонауковий базис педагогіки, який можна удосконалю-
вати і розвивати, але заперечувати основи якого не має 
сенсу. У комп'ютера в сфері освіти ні такої тривалої іс-
торії, ні такого методологічного базису немає. Взагалі 
слова «комп'ютерна педагогіка» або «комп'ютерне 
навчання» дуже відповідальні. Вони повинні означати, 
що все навчання або весь педагогічний процес цілком 
здійснюється комп'ютером, і участь у ньому людини – 
фактор другорядний. Але оскільки цього немає – буде 
логічно і доречно пошукати якесь інше визначення. 

Зараз, вимовляючи слова «комп'ютерна педагогіка», 
ми маємо на увазі навчальний процес, який здійснюєть-
ся в умовах постійного, систематичного, багатопланово-
го використання комп'ютерів і спеціалізованих комп'ю-
терних програм. Таке інтенсивне насичення будь-якої 
діяльності комп'ютерним інструментарієм розглядається 
як  ознака нової суспільної формації, як характерний 
елемент так званого інформаційного суспільства. По-
годимося з цією обставиною і запропонуємо таке фор-
мулювання: «педагогіка інформаційного суспільст-
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ва». Колишня назва – «комп'ютерна педагогіка» - може 
якийсь час зберігатися в побуті як умовний, скорочений 
варіант для мовного спілкування.  

*    *    *    *    * 
Усі, хто так чи інакше доторкнувся до створення 

комп'ютерних дидактичних матеріалів, повною мірою 
усвідомили одну характерну властивість цих матеріалів 
– їхнє прагнення до безмежного розширення, послідов-
ного розростанню і всередину, і вшир. Причин і приво-
дів для такого розростання досить багато. Це і лавинне 
зростання обсягів інформації, що накопичується у світі, 
і звичайне прагнення сумлінних розробників вкласти у 
навчальний курс якнайбільше матеріалу, і надзвичайна 
легкість оперування об'єктами цифрового магнітного 
запису, і образно-психологічна привабливість самих 
комп'ютерних матеріалів, і багато чого іншого.  

У принципі подібний процес має місце й у звичай-
ному, «паперовому» дидактичному забезпеченні. Там до 
вже надрукованих підручників поступово додаються 
різні допоміжні матеріали – задачники, словники і т.п.  
Складність підготовки і висока вартість друкованих пу-
блікацій пояснюють те, що поява кожного такого допо-
внення чітко обмірковується, аргументується і впису-
ється в методику. Плюс подібних видань - практична 
корисність, звична форма роботи з ними і чітка прив'я-
заність до навчальної програми. Мінус – практична не-
можливість оперативного коректування, обмеженість 
обсягу, неможливість виходу за межі програми, не зав-
жди достатня зовнішня привабливість. 

Комп'ютерні матеріали навчального призначення, на 
відміну від поліграфічних, створюються, поповнюються 
і видозмінюються значно легше, а за рахунок викорис-
тання гіперпосилань можуть розширюватися до нескін-
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ченності. Однак таке безмежне розростання обсягу на-
вчальних матеріалів має і свої негативні властивості. 
По-перше, воно попросту дзеркально відбиває обвальне 
зростання наукової інформації і його природний наслі-
док – прагнення «вантажити корабель» школи, розши-
рювати обсяги підручників і збільшувати терміни на-
вчання. По-друге, непомірне розростання обсягів і залу-
чення в навчальний процес маси додаткових фактів не-
минуче порушують суворість логічної структури підру-
чників і перетворюють їх у своєрідний матеріал для на-
вчання в режимі «вільного плавання». При цьому сам 
процес навчання може стати безсистемним, безформним 
і ставить під сумнів питання про можливості формуван-
ня у такий спосіб цілеспрямованого професійного мис-
лення учнів. У цьому випадку природно виникає питан-
ня про необхідність введення якихось стрижневих ос-
нов, у визначенні якогось мінімуму наукових знань, що 
відповідав би відомому принципу «необхідно – і до-
сить».  

Комп'ютерні технології, особливо на початковій ста-
дії, інтуітивно копіюють багато елементів попереднього 
досвіду. Звичайний, традиційний процес обростання на-
вчальної програми і підручника додатковими дидактич-
ними матеріалами (хрестоматія, книга для вчителя, 
методичні розробки, профільні словники, задачники, 
решебники, тематичні монографії, предметно орієнто-
вана белетристика, профільні журнали, реферативні 
збірники типу «Нові дослідження» і т.п.) в умовах НІТ 
поступово переростає в процес формування інформа-
ційно-навчального простору (далі – ІНП). Усе те, що 
міститься в перелічених джерелах, а також багато чого 
іншого, переходячи в електронну форму, розсіюється по 
тисячах Web-сайтів і Web-сторінок, а потім через розга-
луджену систему навігаційних гіперпосилань перетво-
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рюється в якусь взаємозалежну єдність, що у першому 
наближенні і можна вже називати інформаційним прос-
тором.  Отже, об'єктивний факт послідовної транс-
формації наявних навчально-інформаційних матеріа-
лів у новий фактор освіти – Інформаційно-
Навчальний Простір – потрібно розглядати вже не 
як тенденцію, а як реально існуючу закономірність. 
Масштаби і значимість даної закономірності такі, що 
вона набуває для освітньої сфери парадигмального зна-
чення і стає відправною, вихідною точкою для переходу 
до інформаційно-просторової концепції електронно-
го дидактичного забезпечення. Ми вже не можемо іг-
норувати фактор інформаційного простору, не можемо в 
гіпотетичних тонах міркувати про його реальність або 
нереальність, про його доступність і доцільність. Хоче-
мо ми цього або не хочемо – ми зобов'язані виходити з 
того, що він вже є! 

Вихід узагальнень на рівень просторових категорій у 
сфері освіти - невипадковий. Аналогічні процеси відбу-
ваються зараз у біології, екології, географії і геофізиці, у 
природничих науках. Принцип мислити від загального 
до частки, від простору – до об'єкта й оцінювати дії ін-
дивідів за їхнім впливом на навколишній простір в са-
мому широкому сенсі цього слова – цей принцип закрі-
плений у теорії академіка В.І.Вернадського про ноосфе-
ру. У сучасній педагогіці є вже реальні спроби обґрун-
тувати концепцію ноосферної освіти Досить повно во-
ни представлені в статті Н.В. Масловой «Ноосферна 
освіта: методологія, технологія, інструментарій» (див. 
додаток №3). Пошлемося на деякі дефініції цієї статті: 

«Метою ноосферної освіти є мотивація гармонічно-
го, цілісного, екологічно здорового типу мислення, за-
снованого на усвідомленому сукупному володінні логі-
чним і образним мисленням. Це той тип мислення, що 
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може дати людині цілісну картину світу і здатен стати 
інструментом рішення глобальних проблем у період пе-
реходу до стійкого розвитку суспільства. 

…Говорити про цілісне мислення має сенс, коли 
сукупна робота двох півкуль мозку стає не тільки 
умінням індивіда, але і звичайним усвідомленим при-
йомом, методом рішення різноманітних задач. З та-
ких позицій ми будемо говорити про методологізацію 
мислення людини. Оволодіння цим методом потребує 
серйозних зусиль. Не всі люди захочуть цьому навчати-
ся. Не всім соціальним системам це буде вигідно. Однак 
тільки за допомогою цілісного мислення можливе ово-
лодіння ноосферною свідомістю. 

…Ноосферна свідомість особистості, тобто нова 
якість особистості людини, є метою ноосферної осві-
ти От чому, проголошуючи сьогодні перспективу і ціль 
освіти на наступній період розвитку, ми називаємо його 
ноосферним. Це не означає, що сьогодні воно є таким. 
Сьогодні воно націлюється на оволодіння новим, нині 
актуальним інструментарієм, методологією, методами, 
які пропонує людству еволюція життя». 

Не цілком розділяючи зайву, на наш погляд, катего-
ричність і деяку поспішність висловлених суджень,  у 
цілому ми згодні з тим, що всі новітні технології - це 
показник і продукт еволюції життя. А виникнення і ла-
винний розвиток глобального інформаційного простору 
– це одне з практичних підтверджень гіпотези 
В.І.Вернадського. Таким чином, висловлена нами думка 
про інформаційно-просторову концепцію сучасних осві-
тніх систем цілком погоджується і з теорією Вернадсь-
кого, і з новітніми пошуками в педагогічній науці.  

Але коли незабаром для  системи освіти, що онов-
люється, ця концепція стає ключовою, то надалі всі час-
тково-методичні концепції конкретних навчальних дис-
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циплін повинні будуть базуватися на властивостях і мо-
жливостях ІНП. Сукупність базових уявлень про ІНП і 
конкретних методик, що виросли на його основі, у су-
купності з класичною теорією пізнання й складуть тео-
ретичну основу педагогіки інформаційного суспільс-
тва. 

Жанровий склад наявних ППЗ: 

Під час обговорення проблем комп'ютеризації на-
вчання найчастіше використовуються поняття «комп'ю-
терний підручник».  На даному етапі це, імовірно, вже 
не зовсім коректно. Спектр наявних комп'ютерних 
матеріалів педагогічного призначення - значно ширше. 
Як вже говорилося, у багатьох випадках має місце ко-
піювання традиційних матеріалів - копіювання не бук-
вальне, а жанрове, функціональне. В даний час у складі 
ППЗ (програмно-педагогічного забезпечення) мають мі-
сце – 
1. електронні підручники як такі; 
2. хрестоматії; 
3. енциклопедії (загальнонаукові і галузеві); 
4. монографії в електронному варіанті. 
5. тематичні тьюториали, в тому числі – відео. 
6. електронні версії наукових журналів; 
7. галузеві електронні журнали типу I-Zone. 
8. електронні словники; 
9. документація по роботі з програмами; 
10. «електронне самовидавництво» - реферати, курсові і 

дипломні роботи, диски-шпаргалки, диски  типу 
«Студентська бомба» і т.ін. 
В ідеалі традиційний навчальний процес повинен 

був би забезпечувати студентів УСІМА  такими джере-
лами, за винятком, може, останніх, і в достатній кілько-
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сті. Однак у реальності виконати цю умову практично 
неможливо. Тому в даний час педагогічна думка все 
більш схиляється до ідеї створення  інтегрованих ме-
режевих комплексів, які іноді називають як інформа-
ційне середовище, іноді - як інформаційне поле. Керую-
чись цими даними і власним практичним досвідом, про-
понуємо для подібних комплексів наступну назву: 
«Предметно орієнтований інформаційно-навчальний 
простір».  
Коментарі: 

1. Застосування подібної назви доречно лише в тому 
випадку, коли «розширювальний» принцип системи 
витримується на максимумі, і будь-який компонент 
системи надає  можливість оперативного виходу в 
Інтернет для індивідуального пошуку і довільного 
розширення.  

2. Якщо комплекс споконвічно планується як мереже-
вий, його природною технічною основою стають 
мова HTML і весь комплекс програмних засобів, які 
поєднуються словами «Web-технології». 
Примітка: - Одна з найважливіших цілей усіх 

досліджень, проведених  вченими-педагогами в області 
комп'ютеризації освіти, полягає зовсім не в пошуку но-
вих методик або виявленні нових психологічних зако-
номірностей. Вона полягає в пошуках самих себе – у 
визначенні своїх власних життєвих цінностей, функцій, 
професійного статуту, у пошуку нових для себе страте-
гічних мотивацій. 
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                    Розділ 2. 
        Проблеми розробки ППЗ 
§1. Практичні реалії розробки ППЗ. 
Характеризуючи в цілому процес створення елек-

тронних дидактичних матеріалів, слід визнати, що в 
ньому мають місце кілька гальмуючих факторів, пер-
шим з яких можна вважати його децентралізованість. 
Мова йде зовсім не про твердий контроль зверху або 
обмеженість кількості учасників. Але концентрація 
існуючих досягнень, їхня систематизація, осмислення і 
пропаганда кращих зразків – необхідні.  

Другий фактор – емпіричність індивідуальних 
пошуків - є природним наслідком першого. Кожен 
ініціативний розроблювач, приступаючи до створення 
новітніх дидактичних матеріалів, опиняється у 
своєрідному інтелектуальному вакуумі: найближчі ко-
леги, що не займалися подібною роботою, серйозно до-
помогти йому не в змозі, а досвід інших навчальних 
закладів країни, не говорячи вже про закордонний, для 
нього просто недоступний. От і примушений кожен 
розроблювач ставати першовідкривачем і заново вина-
ходити свій велосипед. У таких умовах швидке просу-
вання уперед всієї освітньої системи, незважаючи на 
наявність одиничних досягнень навіть дуже високого 
рівня, практично неможливе.   

Немаловажним фактором нового часу стала стихійна 
комерціалізація суспільства. У педагогічному середо-
вищі стали модними розмови про авторські права, при-
чому поняття «авторське право» трактується вкрай ши-
роко і неконкретно. Переклад чужої книги, компіляція з 
кількох джерел при фактичній відсутності власних ідей, 
сканування чужого тексту з наступним редакторським 
виправленням – виконувачі робіт подібного рівня 
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цілком серйозно претендують на авторські права. 
Дійшло до того, що навіть на студентських рефератах 
починають ставити значок © Copyright – «захищено від 
копіювання»! За старих часів педагог пропагував свої 
досягнення і пишався тим, що є люди, які працюють за 
його методикою. Зараз автори починають оберігати свої 
ідеї від сторонніх очей, і це теж не йде на користь спра-
ви. Безумовно,талановиті люди повинні отримувати ви-
нагороду за свою працю, але в інтересах системи освіти 
ця проблема повинна вирішуватися не на індивідуаль-
ному рівні. 

За яких умов можна вважати, що процес розробки і 
впровадження комп'ютерних технологій у систему 
освіти протікає нормально? Всі умови передбачити до-
сить важко, але деякі з них, на наш погляд, основні,  
указати нескладно. Їх – дві. 
1. Весь викладацький корпус3 повинен бути 

ґрунтовно підготовлений до цієї роботи теоретично. 
Ця підготовка містить у собі: 
a. Знання про своєрідність процесу формування і 

розвитку мислення в умовах інформатизації нав-
чального процесу. 

b. Уявлення про види і форми пізнавальної 
діяльності тих, кого навчають, у нових умовах (з 
можливим поділом за віком). 

c. Розуміння змін у функціях педагога і якісно но-
вих цільових настановах його роботи. 

                                                
3 Застосування цих вимог до всього педагогічного корпусу може 
виглядати перебільшенням. Однак варто врахувати, що виготовля-
ти комп'ютерні навчальні матеріали для масового використання 
будуть одиниці, а підготувати матеріал до чергового уроку для себе 
повинен вміти кожний кваліфікований педагог. Тому зміст зазначе-
ної дефініції залишається в силі.  
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d. Здатність виявляти в навчальній дисципліні сис-
тему її ключових знань і аргументовано 
обґрунтовувати свій вибір. 

e. Уміння поділяти інформаційні масиви на 
елементарні змістові одиниці, проводити ранжи-
рування цих одиниць і поєднувати їх у пакети, 
які відповідають кроку майбутньої навчальної 
програми. 

f. Здатність бачити в абстрактних формулюваннях 
навчальної дисципліни, що викладається, їх 
практичний життєвий зміст, і вміти представити 
його в яскравих прикладах, що легко запам'ято-
вуються.  

g. Уміння виявити для себе особистісні інтереси і 
схильності кожного учня, щоб допомогти йому 
відшукати власний шлях і власний інтерес у 
науці, яка досліджується.  

h. Уміння скласти покадровий план мультимедійної 
версії свого уроку з дисципліні, що викладається. 
* Деякі з перерахованих вимог збігаються 
з традиційними стандартними вимогами 
до викладача (пункти a, d, f);деякі припус-
кають наявність у педагога певних 
особистісних якостей (пункт g). Частина 
ж з них вимагає для себе спеціального 
навчання і творчої ініціативи. 

2. Професійне, тобто оперативне й ефективне виконан-
ня будь-якої роботи неможливе без наявності спеці-
альних інструментів і уміння користовуватися ними. 
При розробці навчального ПО такими інструмен-
тами служать спеціальні програми, що дозволяють 
створювати мультимедійні документи. За замовчу-
ванням, для викладачів-предметників прийнятними 
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вважаються тільки візуальні редактори, що не ви-
магають навичок програмування. 
Як правило, робота в багатьох випадках починається 
(а часто і закінчується) на програмі Power Point – 
редакторі презентацій, вбудованому в пакет MS 
Оffice. Ми вже говорили, що ця програма дійсно 
надзвичайно зручна й ефективна, і переводу її в ранг 
офіційних редакторів навчальних програм заважає 
тільки відсутність в неї тестуючого модуля.  
Справедливість вимагає сказати, що навіть при кори-
стуванні тільки пакетом Office цей шлях – далеко не 
єдиний. В принципі мультимедійну сторінку з тек-
стом, фоном, ілюстраціями і гіперпосиланнями мож-
на створити за допомогою будь-якої програми, що 
входить до складу офісу, наприклад, у MS Publisher. 
Дуже корисному і зручної у використанні може бути 
Windows-програма Move Maker, що дозволяє вклю-
чати в документ не тільки зображення, а також 
відеофрагменти, фонову музику і текст, що 
супроводжує і пояснює. Навіть працюючи  в звич-
ному редакторі Word, можна зберегти документ як 
Web-сторінку, і він стане придатним для оператив-
ного використання у мережі. До того ж в офісі, як в 
інтегрованому пакеті, будь-який фрагмент однієї 
програми може бути вільно вмонтований у будь-
який інший документ і збережений у будь-якому 
доступному форматі.  
Кожна підпрограма офісу має свої переваги.  MS 
Publisher містить багато професійно оформлених 
текстових шаблонів, що дозволяють додати тексто-
вому документу привабливий вигляд буквально 
двома-трьома „кліками” миші. Move Maker дозволяє 
використовувати відеозаписи і додавати до них 
власні звукові ряди. Power Point має цікаві можливо-
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сті анімування кадрів і функціонального зв'язку з 
іншими програмами. Таким чином,  для кожної з 
різних педагогічних задач можна підібрати найбільш 
зручний інструмент. До того ж, вони можуть вико-
ристовуватися і комплексно. Так що створення нав-
чальних комп'ютерних матеріалів для власного по-
всякденного користування ніяких особливих 
труднощів не представляє. 
   Іноді корисним інструментом для розроблювача 
може стати не тільки програма, а навіть окремий ре-
жим її роботи, який  у повсякденності використову-
ється нечасто. Наприклад, режим «Структура» у 
редакторі «Word» може бути надзвичайно корисним 
при включенні в роботу текстів, великих за 
розміром. Можливість бачити одномометно весь 
текст у виді системи різнорівневих заголовків і 
вільно переходити до читання будь-якого розділу 
або фрагмента не просто зручна – вона допомагає 
утримувати у свідомості цілісне уявлення про цей 
текст, привчає до свідомого оперування складними 
ієрархічними структурами, тобто формує в читачів 
дуже складні і необхідні розумові дії. 
Практично будь-які навчальні тексти містять у собі 
різні зображення. Навіть якщо виключити процедуру 
безпосередньої зйомки і припустити тільки роботу зі 
сканованими картинками, все одно ця процедура 
вимагає обов'язкової попередньої підготовки. Отри-
мане зі сканера зображення потрібно кадрувати ( ви-
різати для вставки тільки необхідну частину), відко-
ригувати режим передачі кольору, яскравість, кон-
траст, кольорову гаму, оптимізувати його реальний 
розмір у пам'яті…Усе це за звичаєм робиться за до-
помогою програми «Фотошоп» («Photoshop»). 
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Але робота у «Фотошопі» - це теж своєрідна 
спеціалізація, програма сама по собі непроста і вимагає 
визначених знань. Тому в більшості випадків можна 
обійтися без неї. У складі офісу є програма MS Picture 
Manager, у якій усі перераховані операції з картинками 
виконуються легко і просто, у ряді випадків навіть 
зручніше, ніж у «Фотошопі». Але якщо виникають 
більш складні задачі– забрати в зображенні якісь дефек-
ти, вставити в нього напис або стрілець-покажчик, 
з'єднати два зображення в одному і т.п. – отут уже без 
«Фотошопа», природно, не обійтися. 

 
    Підсумовуючи сказане, дійдемо висновку: розробка 
комп'ютерних дидактичних матеріалів для «домашньо-
го» користування в рамках одного навчального закладу 
ніяких особливих інструментальних засобів не потре-

Рабочее окно программы Picture Manager. 
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бує. Вона може бути цілком виконана стандартними за-
собами ОС «Windows» і програмного пакета «MS 
Office».  У технічному плані ця робота досить проста, і 
може бути виконана абсолютно будь-яким викладачем. 
Для цього потрібно не знання комп'ютера, а знання сво-
го предмета,  розуміння методичних проблем і бажання 
працювати.  

 
Практика останніх років показала, що найбільш пер-

спективною базою для розробки навчально-інформа-
ційного забезпечення є Web-технологія, основу якої 
складає мова HTML. Вона досить проста в освоєнні, 
універсальна за своїми можливостями, компактна за об-
сягом документів, які створюються, відтворюється на 
будь-яких комп'ютерах, споконвічно готова до викорис-
тання у мережі. Для вивчення мови HTML існує маса 
літератури, спеціалізованих підручників на CD-дисках і 
дуже зручних електронних довідників, що містять вели-
ку кількість різних «майстрів», цікавих готових 
скриптів, і дозволяють імпортувати з них у свої розроб-
ки цілі блоки готових кодових записів.  Однак варто че-
сно визнати, що освоєння мови HTML і в цілому тех-
нології Web-дизайну вимагає все ж таки певного часу, 
праці, особистої зацікавленості і складається в зо-
всім особливу додаткову спеціалізацію. Тому присту-
пати до цієї справи має сенс тільки в тому випадку, як-
що передбачається, що розробка комп'ютерних навча-
льних матеріалів  буде займати в подальшій професій-
ній діяльності педагога досить помітне місце.  

Якщо основою Web-дизайну в будь-якому випадку є 
мова HTML, має сенс почати вивчення даної технології 
саме з її, і навчитися створювати прості Web-сторінки в  
звичайному «Блокноті». По-перше, тільки така робота 
дасть дійсне розуміння цієї мови. А надалі, при переході 
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до спеціалізованих программ, освоєння всіх їхніх 
функцій і можливостей буде проходити значно прості-
ше, швидше й усвідомленіше.  

* В принципі не тільки Web-сторінки, але навіть 
розгорнуті Web-вузли можуть бути створені і без знання 
мови HTML, чисто візуальним шляхом. Для цього в 
складі MS Office є чудова програма – MS Front Page. 
Вона дозволяє формувати Web-сторінки і встановлюва-
ти зв'язки між ними за допомогою звичайних прийомів 
редагування текстів, відразу ж бачити отриманий ре-
зультат і перевіряти його працездатність, вільно 
змінювати структуру сайту простим перетаскуванням 

елементів у його блок-схемі. Однак для професійного 
використання цей редактор звичайно не рекомендується 
з однієї причини: він додає в створювані сторінки дуже  
багато так званих «зайвих» тегів. Загальний розмір 
сторінок і сайта в цілому при цьому сильно 
збільшується, отже – збільшується  час його передачі по 

Робоче вікно програми MS Front Page. 
(Существуют и полностью русифициро-
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мережі і завантаження на комп'ютер користувача. А це 
вже розцінюється як дуже серйозний недолік. 

(Чесно кажучи, ці додаткові теги не зовсім «зайві». 
Вони призначені для забезпечення кроссплатфор-
меності створюваного сайта, щоб він упевнено відкри-
вався в будь-якому браузері і при будь-якій операційній 
системі. Крім того, там можуть прописуватися тего-
ві описи-шаблони таких стандартних елементів, що 
автором, можливо, і не планувалися, але в принципі 
могли б бути на подібних сторінках.) 

 
Весь основний інструментарій розроблювача навча-

льно-інформаційного забезпечення ха його функціо-
нальним призначенням можна розділити на кілька груп. 
У першому наближенні його можна представити так: 

 
1. Візуальні редактори Web-сторінок – 

a. «Сайткрафт» - парадоксальна програма з розва-
жальним інтерфейсом, що дає можливість ство-
рювати цілком працездатні сайти при повній 
відсутності спеціальних знань.  

b. Front Page – відомий візуальний Web-редактор 
від Microsoft, здатний генерувати сайти, близькі 
до професійних.   

c. SNK WebOffice 1.52 SR1 – чудовий 
російськомовний пакет програм для візуальної  
розробки сайтів, з дуже широкими можливостя-
ми. Перша версія поширювався як додаток до 
книги С.Коржинського «Настільна книга Web-
майстра», М., КіоРус, 1997р. 

d. Macromedia Dreamweaver MX v6.0 (російська 
версія) – один із самих популярних професійних 
Web-редакторів візуального типу, вільний від 
недоліків редактора Front Page. 
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e. Allaire Homesite V4.5.2 Final Retail – аналог 
попередньої програми, але від іншої фірми. 

f. Adobe GoLive CS 7.0.0135 - одна з кращих про-
грам, призначених для професійного Web-
дизайну, є цілком візуальним середовищем роз-
робки Web сторінок. 

g. StudioLine Web Edition 1.2.4.0 - візуальний ре-
дактор для створення web-сторінок.  

h. NetObjects Fusion 7.5 - одна з провідних програм 
для професійної розробки Web-вузлів не профе-
сіоналами з HTML. 

i. Web Weaver 2002.09 - інструмент для написання 
простих HTML-сторінок.  

j. Macromedia Authorware v6.0 – пакет, призначе-
ний для створення компактних мультимедійних 
додатків, що передбачають спільне використання 
різних форм подачі матеріалу: тексту, малюнків, 
відео і звукового супроводу 

k. Macromedia Director MX v9.0 – те ж, але з роз-
ширеними можливостями програмування. 

 
2. Тегові редактори.   

a. AceHTML Pro 5.08.5 - пакет програм, для ство-
рення й обслуговування веб-сайтів.  (Див. Дода-
ток №1.) 

b. MoreMotion Web Designer 2.0.1431 for Windows 
2000/XP - програма для web-розроблювачів, що 
дозволяє створювати статичні (HTML) або 
динамічні (XLS) сайти.     

c. Serif WebPlus 7.06 - Програма для створення 
публікацій для web. Підтримує роботу з HTML, 
JavaScript, анімацією, музикою, відео. 
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3. Вузько-цілеспрямовані програми для створення 
окремих елементів Web-сторінок     
a. Cool Button Tool v5.0 Flash - програма дозволяє 

створювати на Java і Flash меню, навігаційні 
панелі і кнопки для вашого сайту.   

b. 3DWebButton v1.5 – програма для створення де-
коративних кнопок. 

c. Sothink DHTMLMenu 4.2 - допомагає веб-
мастерам створювати DHTML-меню для своїх 
сторінок без стомлюючого написання коду вруч-
ну.   

d. DHTML Menu Builder v2.8  - аналог 
попередньої програми.   

e. HTML Helper 4.0  - редактор довідкових систем.   
f. HTML Map Designer 1.1  -  редактор 

навігаційних карт (малюнків з гіперпосиланнями 
на окремі зони зображення). 

g. HTML Pad 2000 v3.0.0.13 Win9xNT   -  блокнот 
для роботи з тегами. 

h. HTML Pro Shop v2.4  -   повномасштабний 
HTML-редактор. 

i. HTML Publisher Pro v3.60  -   ---- ”” ---- .  
j. HTML Webmaster 1.0 -  ---- ”” ---- .   
k. HTML Wizard v2.0 -   ---- ”” ---- . 
l. Page Factory 1.0 -  ---- ”” ---- .   
m. Text2Web Pro 1.6.0 -  ---- ”” ---- .    
n. Web Album Creator 2.61 – редактор електронних 

ізо-альбомів з міні-іконками як елементи меню. 
 

4. Програми роботи з графікою.     
a. Adobe Photoshop v.6.0 - відомий продукт від 

Adobe, що вже давно став своєрідним стандар-
том, класикою ПО для роботи з графікою.  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  59 

b. Macromedia Freehand MX v11.0 - один з 
найпопулярніших графічних пакетів. Функції 
FreeHand, спрямовані на підвищення продук-
тивності, допоможуть у створенні складних век-
торних ілюстрацій і графіки, а розширені 
видавничі можливості дозволять опублікувати 
вашу роботу в пресі, в Інтернеті і в новітніх елек-
тронних засобах комунікації.     

c. GIMP 1.2.5 - одна із самих могутніх програм для 
роботи з графікою. Вона чудово обробляє файли 
інших форматів (у тому числі і фотошопу), і 
офіційно безкоштовна.   
 

5. Програми роботи з анімацією.    
a. Macromedia Flash mx v6.0 (російська версія) - 

кращий на сьогоднішній день пакет програм для 
реалізації анімованих фантазій.    

b. Corel R.A.V.E. 2.0 (російська й англійська версії) 
– аналог відомої програми Flash, включений до 
складу пакета Corel Draw. Деякі дії виконуються 
в ньому більш зручно і просто. 

c. Ulead GIF Animator 4.0 - самий могутній, швид-
кий і простий інструмент для створення GIF- 
анімації.    

d. GIF Movie Gear v.3.0 - програма дозволяє ство-
рювати, редагувати й оптимізувати ефекти 
мультиплікації у форматі GIF.     

e. Visual GIF Animator v.6.0  Пакет інструментів 
для створення анімації у форматах AVI і GIF. Ба-
зується на тому, що анімація створюється за до-
помогою безлічі вбудованих ефектів, а не покад-
рово. Просте і швидке редагування.    

f. Insane Flash Animator v1.01 - могутній пакет для 
створення flash анімації. Легше у використання 
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чим Macromedia Flash. Щоб користуватися цією 
программою, вам не треба бути ні програмістом, 
ні художником.  

g. CoffeeCup GIF Animator v.5.0 - дозволяє пере-
глядати картинки по каталогах, перетаскувати і 
"кидати" картинки у вашу анімацію, переглядати 
одночасно кадр і всю анімацію, а також 
імпортувати й експортувати *.avi формат. Про-
грама швидко і якісно створює HTML-код.    

h. Microgetics Font Effects v1.1 - Програма для 
створення анімаційних логотипів для Web з ви-
користанням різних шрифтів. 

 
6. Програми роботи зі звуком.   

a. Adobe Audition 3.0 (2) – програма обробки 
аудіозаписів у всіх популярних форматах. 

b. Magix Music Maker 2005 (Російська й англійська 
версії) – пакет, призначений для починаючих і 
професійних композиторів. Дозволяє створювати 
власні композиції і звуковий супровід до відео-
роликів.     

c. Finale 2002b – нотний міді-редактор для ство-
рення й обробки нотних текстів. 
 

Як бачимо, кожна з категорій  представлена цілою 
групою програм, і цей перелік – далеко не повний. 
Версії всіх перерахованих програм можуть бути будь-
якими – це не має значення; суттєва тільки їхня цільова 
спрямованість. 

У списках програми розташовані за ступенем їхньої 
поширеності, ступенем популярності в країнах СНД, а 
сам список побудований за рівнем виробничої необ-
хідності: від програм загального призначення - до 
вузькоспеціалізованих програм і утиліт.  Більшість з них 
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придатна для користувачів будь-якого рівня, від 
початківців – до професіоналів. Освоювати їх усі немає 
ніякої необхідності. Для початку досить поступово опа-
нувати хоча б одну з програм кожної категорії, а пізніше 
освоювати по одній ті з них, у яких виникне необхід-
ність. Кожен розроблювач, ознайомившись з ними, мо-
же вибрати для себе найбільш зручні, і формувати свій 
власний, особистий інструментарій. У такому особисті-
сно орієнтованому інструментальному середовищі 
робота може виконуватися швидше, впевненіше і 
результативніше. 

*    *    *    *    * 
«О, сколько нам открытий чудных  
Готовит просвещенья дух!..» - 
Ці рядки О.С.Пушкіна мимоволі пригадуються, 

коли зненацька відкриваєш для себе в нових технологіях 
дивні можливості, здатні стати великою допомогою в 
обраній області, варто лише до них придивитися. На пі-
дтвердження сказаного можемо додати – є ще один 
спосіб створення електронних навчальних посібників, 
не потребуючий не тільки навичок програмування, але 
навіть просто серйозної праці. І це не жарт і не казка – 
ми маємо на увазі Інтернет. 

Зараз у сфері методичних новацій дуже проблемно 
виглядає тема використання Інтернету в процесі нав-
чання. Пропозицій багато, але більшість з них – штучно-
притягнуті: листування, пошук партнерів за інтересами, 
інтерв'ю, віртуальні подорожі і т.ін. В окремих випад-
ках, наприклад, на заняттях з іноземної мови, це має 
певний сенс, але в цілому веде кудись у розважально-
ігрову сферу, оскільки за всіма іграми не проглядається 
головне – серйозний, цілеспрямований навчальний про-
цес, вивчення й освоєння нових знань.  Але уважне вив-
чення ресурсів Інтернету привело до несподіваної дум-
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ки – а, може, роби нічого і не треба, оскільки усі вже 
зроблено, потрібно тільки вміти цим користуватися?!. 

Виявилося, що на просторах Інтернету створені  й 
успішно функціонують великі інформаційні портали на-
вчально-популяризаторського призначення, зміст яких, 
як правило, в основному збігається з програмами ба-
гатьох навчальних курсів;  особливо це стосується 
дисциплін гуманітарного, культурологічного  циклу.  У 
мережі Інтернет сформувалася велика кількість таких 
профільних або предметно орієнтованих порталів, 
матеріали яких здатні з надлишком забезпечити нав-
чальний процес з більшості існуючих навчальних 
дисциплін. Це відкриває можливість створювати 
навчальні посібники нового типу, що складаються 
тільки з плану-структури і посилань на необхідні 
Інтернет-ресурси. Як це робиться?  Береться доклад-
ний, деталізований план свого навчального курсу (а він 
у будь-якого викладача напевно є!),  потім  кожен пункт 
плану перетворюється в гіперпосилання на заздалегідь 
відібрану і перевірену Web-сторінку – і підручник гото-
вий. Фактично в такий спосіб ми створюємо 
віртуальний підручник – тематичний план його знахо-
диться на нашому комп'ютері, а самі матеріали розкида-
ні по різних сайтах і доступні тільки по мережі. Досвід 
подібної роботи на найвищому професійному рівні вже 
є – це довідкові системи багатьох сучасних програм і 
програмних пакетів. У самій програмі розміщається од-
не-єдине гіперпосилання, а сама довідка («help») знахо-
диться на „домашньому” сайті фірми-виготовлювача. У 
такий спосіб виробники зменшують загальний обсяг 
своєї програми, а також гарантують якість і постійну 
оновленість довідкових систем. А наявність постійного 
підключення всіх користувачів до Інтернету 
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перетворюється вже в звичайну норму, у своєрідний 
стандарт сучасного інформаційного обслуговування.  

Створення подібного віртуального підручника вима-
гає все ж таки певної підготовчої роботи.  Необхідно 
знайти в Інтернеті для кожного пункту навчальної про-
грами відповідну йому за змістом Web-сторінку, переві-
рити, наскільки повно і переконливо вона розкриває 
потрібну тему; якщо немає – пошукати іншу з безлічі 
аналогічних, запропонованих пошуковою системою. 
Додатково потрібно переконатися, чи всі елементи 
сторінки відповідають умовам школи, і не несуть, на-
приклад, порнографічну рекламу або іншу небажану 
інформацію.  

Навчальний посібник, створений таким способом, 
може служити чудовим джерелом знань, джерелом 
корисної інформації. Але чи можна називати його 
повноцінним підручником? Ні. На відміну від 
підручника, він не передбачає встановлення зворотного 
зв'язку – керівництво процесом навчальної роботи, звер-
тання до контрольних питань, можливість тестування і 
т.п. З іншого боку, якщо в студентів виховане сумлінне 
ставлення до своєї роботи і сформована  висока культу-
ра навчальної праці - будь-яке повноцінне джерело сис-
тематизованих знань у принципі можна розглядати як 
підручник. Так що в комп'ютерній сфері поняття «під-
ручник» стає якоюсь мірою відносним. 

Характерними рисами, які відрізняють сайти і 
портали від підручників, вважаються  

а) їхня надмірність;   
в) суб'єктивність окремих статей; 
б) наявність цілком або частково повторюваних 

матеріалів; 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  64 

г)відсутність гарантій строгої наукової вірогідності4 
. 
Позитивні якості сайтів – 

a) легкість одержання інформації; 
б) широта охоплення матеріалу; 
в) образотворча яскравість, наявність мальовничих, 
звукових і відео-ілюстрацій. 
г) не можна не враховувати, що за цінністю свого 
наповнення (змісту) деякі з подібних сайтів можна 
вважати абсолютно унікальними  (приклад – повна 
колекція ВСІХ звукозаписів музики И.С.Баха в  
електронному щотижневику «Колесо пізнань»). 
Додатковий плюс – у посібниках, скомпільованих 
подібним чином, знімається питання про авторські 
права, оскільки «підручники» пропонованого типу 
взагалі не передруковують матеріали різних сайтів, 
а просто відсилають до них своїх читачів, тобто по 
суті дуже активно рекламують ці сайти. 
Подальший аналіз тематично орієнтованих сайтів і 

порталів дозволив зробити ще один висновок: розвиток 
профільних сайтів і порталів поступово інтуїтивно (а, 
можливо, і свідомо) наближається до структури, 
надзвичайно зручної для забезпечення потреб нав-
чального процесу. Особливо повно і чітко це прогля-
дається на сторінках відкритої енциклопедії «Вікіпедія». 

Така відповідальна системність структурування ін-
формації викликана, як ми розуміємо, умовами роботи 
творців порталів – щоб не «потонути» у безкрайньому 

                                                
4 На сайтах «Вікіпедія» і на офіційних сайтах академічного 

плану наукова вірогідність в основному гарантується; виключен-
ням можуть бути тільки  статті окремих науковців,  що хоробро 
пишуть узагальнення про матеріали, якими самі практично не во-
лодіють, або ж має місце навмисне перекручування  фактів (таке, на 
жаль, теж буває).       
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морі матеріалів,  вони просто змушені організовувати 
зміст сторінок відповідно до якоїсь типової, логічно 
сформованої і аргументованої структурі. Тому звичайно 
структура таких сайтів будується за класичною логікою 
наукового мислення. Це  цілком збігається з основними 
вимогами навчального процесу, особливо в сфері 
гуманітарних дисциплін, логічна структура яких 
найчастіше сама по собі в існуючих навчальних курсах 
дотепер виділяється недостатньо ясно і переконливо, і 
тому пропонована «Вікіпедією» структура може на 
якийсь час виявитися досить корисною. 

Чим краща така структура в порівнянні з набором 
розрізнених Web-сторінок? Вона вигідно відрізняється 
тим, що відображає цілу тему або розділ дисципліни в 
рамках властивої саме для неї структурної схеми.  

Прикладом може служити сторінка «Вікіпедії», яка  
присвячена життю і творчості Иогана Себастьяна Баха 
(цитується мовою оригіналу):  

• 1 Биография  
o 1.1 Детство  
o 1.2 Арнштадт і Мюльхаузен (1703—1708)  
o 1.3 Веймар (1708—1717)  
o 1.4 Кётен (1717—1723)  
o 1.5 Лейпциг (1723—1750)  
• 2 Баховедение  
• 3 Творчество  
o 3.2 Прочее клавирное творчество  
o 3.3 Оркестровая и камерная музыка  
• 4 Исполнение  
• 5 Судьба музыки Баха в Германии  
• 7 Музыкальные фрагменты  
• 8 См. также  
• Література  
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*Звертаємо увагу на те, що кожен пункт цього 
списку представлений не однією сторінкою, а 
цілим вузлом взаємопов'язаних сторінок. 

Приблизно таку ж змістову структуру має тема 
«Бах» в існуючих підручниках з історії музики. Не 
кривлячи душею, можна сказати, що якщо студент 
засвоїть матеріал цієї теми відповідно до наведеного тут 
плану-структурі – він засвоїть цю тему дуже добре. 

Отже, при наявності порталів, подібних «Вікіпедії», 
віртуальні підручники або посібники можна створювати 
зовсім просто – взяти список тем з робочої програми і 
зв'язати гіперпосиланнями назву кожної теми з назвою 
тієї ж теми на сайті «Вікіпедії». Все інше – тексти, кар-
тинки, музику і навіть відеоролики – можна знайти там. 
Просто, ефектно і результативно! 

* Попередження: Попередньо повноту наповнення 
конкретних сторінок потрібно все-таки перевіряти. «Ві-
кіпедія» - дуже своєрідний проект, «вільна енцикло-
педія», у створенні якої може взяти участь кожен кори-
стувач Інтернету. Тому не всі теми, оголошені на ти-
тульних сторінках, і не всі сторінки усередині окре-
мих тем вже заповнені – деякі ще тільки чекають своєї 
черги. При включенні їх до складу віртуального 
підручника необхідно це враховувати. 
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§2. Проблема візуалізації у педагогіці. 
 
Природно, інструментарій у будь-якій роботі – 

цілком необхідна і незамінна річ. Однак наявність 
навіть чудового інструментарію ще не робить людину 
фахівцем. Щоб стати на сьогодні професіоналом у своїй 
галузі, необхідно, насамперед, знати свою сферу 
діяльності і свою область знань. А ще – потрібно 
володіти необхідним інструментарієм, вміти їм кори-
стуватися і чітко розуміти, для чого ми його 
використовуємо і що хочемо отримати у підсумку. 

Однією з найбільших переваг комп'ютерних 
технологій є можливість представляти навчальну 
інформацію в зоровому вигляді, або, принаймні, 
підтримувати текстову основу занять яскравим, приваб-
ливим і ефектним зоровим рядом. Але, перш ніж при-
ступати до демонстрації цього ряду, треба спочатку йо-
го створити. Процес представлення навчальної інфор-
мації у виді зорових образів називається візуалізацією 
знань. Зупинимося на цьому докладніше. 

Візуалізація знань – традиційно ми розуміємо під 
цим словом ілюстративність, і вважаємо ці поняття 
рівнозначними. Це – чергова і дуже прикра помилка 
традиційного мислення. Так, у першому наближенні так 
воно і є – знання, підтримані ефектними образотворчи-
ми ілюстраціями, засвоюються легше, швидше і 
міцніше. А що, якщо вийти за рамки функції підтримки 
текстових дефініцій?..  Адже зображення може служити 
не тільки ілюстрацією – воно само по собі, самостійно 
може відігравати роль носія інформації, джерела кон-
кретного знання, потрібно тільки вміти цим користува-
тися. Був у свій час відмінний посібник з англійської 
мови для дітей «Ситуативна граматика», або «Грамати-
ка в малюнках», де ситуативні малюнки відображали 
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зміст граматичних правил. Більш серйозний і значний 
приклад – таблиця Менделєєва. Традиційно ми так і го-
воримо – «Періодична таблиця», не завжди задумую-
чись, що головне тут – не таблиця, а закон. Таблиця – це 
просто графічне відображення періодичного закону, 
відкритого Менделєєвим, і пояснювати, коментувати цю 
таблицю словами можна до нескінченності. Як бачимо, 
текст і графіка в даному випадку помінялися ролями: 
всю інформацію несе в собі малюнок, а словесний текст 
його тільки підтримує і по'яснює. 

Але є і ще один аспект, що також у більшості 
випадків залишається для нашої педагогіки 
непоміченим. Адже комп'ютер, як вже говорилося – 
універсальний інструмент інтелектуальної праці. Тому 
він здатний оперувати не тільки різноманітними 
об'єктами, але і  відображати інтелектуальні процеси,  
роботу людської думки в її динаміці. Природно, 
комп'ютер робить це на символьному рівні, використо-
вуючи набір графічних символів як своєрідну метамову. 
Щось подібне вже давно використовується в психології. 
Для ефективного і комфортного виконання такої роботи 
в спектрі прикладного програмного забезпечення з'явив-
ся цілий клас програм, обумовлених іноді як інженерна, 
іноді – як технічна графіка. Мова не йде про програми 
автоматичного конструювання або  креслення (Auto-
Cad, Компас і т.ін.). Маються на увазі програми і 
програмні пакети, призначені для систематизації і 
структурування змістових одиниць при створенні вели-
ких інтелектуальних проектів або інформаційних маси-
вів. При поверхневому погляді те, що створюється з 
їхньою допомогою, може показатися звичайними блок-
схемами:  
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Але якщо врахувати, що ці блок-схеми  можуть бу-

ти зображально яскравими й інтуїтивно зрозумілими, 
якщо вони діють як інтерактивні, і кожен їхній елемент 
може «розкриватися» і мати необмежену кількість вкла-
день – остаточна думка буде зовсім іншою. Невипадко-
во розроблювачі цих програм назвали створювані з їх 
допомогою документи смарт-картами («розумними» 
картами»)!  
Найбільш розповсюджені з цих програм –  
• Microsoft Visio; 
• ConceptDraw MindMap 
• Corel Designer 
• UML Studio 

Документація до цих програм пропонує дуже широ-
ку сферу застосування цих програм, від створення еле-
ментарних схем первісного планування – до рішення 
складних творчих завдань. От тільки один приклад: 
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 Рекомендації для використання програми  
                  ConceptDraw  MindMap 

 
Рекомендуємо   Використовувати для 
Менеджерам Первісне планування 

проектів 
Консультантам Бізнесів-презентації 
Дослідникам і вченим Підготовка й 

обмірковування 
досліджень 

Юристам і особливо ад-
вокатам 

Підготовка документів і 
виступів 

Психологам Пояснення навчального 
матеріалу 

Викладачам, учителям, 
тренерам 

Підготовка плану уроку 

Студентам і учням Конспектування нав-
чального матеріалу, на-
писання творів і 
підготовка рефератів і 
дипломів 

Письменникам і 
журналістам 

Наочного ілюстрування 
ідей у книгах і статтях 

* Джерело – ліцензійний компакт-диск «Інженерна 
графіка».                 

 
Існують і фундаментальні теоретичні праці, 

присвячені проблемам візуалізації, наприклад: 
1. Боумен У. Графічне представлення інформації. 

М.: «Світ», 1971. 
2. Зенкін А.А. Когнітивна комп'ютерна графіка. — 

М.: Наука, 1991. 
У першому з них автор, ґрунтуючись ще на можли-

востях поліграфічних публікацій, дуже докладно і наоч-
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но виклав методику графічного відображення типових 
розумових дій – як у схематичних малюнках показувати 
«як», «чому», «куди», «відкіля», «скільки», напрямок і 
характер причинних зв'язків, ознаки, що об'єднують, і 
що роз'єднують, і багато чого іншого. Назва другої ро-
боти говорить саме за себе. 

Не слід забувати і про зовнішню привабливість 
комп'ютерних технологій. Вони мимоволі привертають 
до себе увагу, зацікавлюють барвистістю образів, 
анімаційними ефектами, можливістю виконання 
самостійних дій, що надається кожному учневі. Та й са-
ма процедура роботи за комп'ютером має свою 
привабливість і свій інтерес. Звідси – висновок: у 
традиційній класній системі можуть виникати ситуації 
повної байдужності з боку учня, що прийшов у школу 
«за інерцією», по волі батьків. При  комп'ютерному або 
дистанційному навчанні сам факт звертання учня до 
навчальної програми вже говорить про те, що учневі це 
чомусь потрібно, і повна байдужність з його боку 
виключається. 

Багато раніше у комп'ютерних журналах неоднора-
зово зустрічалися повідомлення про те, що для багато-
аспектного пророблення проблем візуалізації в ряді 
університетів США створені спеціальні кафедри візуалі-
зації. Закордонний досвід показує, що саме образність, 
зорова конкретність, супроводжувана точним і корот-
ким текстом, може викликати в глядачів буквально 
ажіотажний інтерес. В одному з англійських універси-
тетів (University of Nottingham) група студентів розро-
била візуалізований варіант таблиці Д.И.Менделєєва, у 
якому кожен елемент, як гіперпосилання, відкриває 
відеоролик, що розповідає про властивості і сферу за-
стосування цього елемента, причому усе ілюструється  
дуже точними і високоякісними відеозйомками.       
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Професор Мартін Поляков (Martyn Poliakoff)з 
університету Ноттингема є головним консультантом 
проекту «The Periodic Table of Videos» з науки. "Я й 
уявити собі не міг, що нашою роботою зацікавиться 
стільки народу. Буквально за кілька годин серію 
відеороликів подивилося більше людей, чим було на 
всіх моїх лекціях протягом усього життя", — 
радується він. 

А нинішній огляд матеріалів Інтернету свідчить, що 
проблема візуалізації знань стала фактично загально-
визнаною і розробляється вже переважно з позицій 
психології і філософії. Наскільки глибоко в науковому 
плані проробляється хоча б тільки одне вихідне поняття 
«графічний образ», можна судити з фрагменту статті 
Ю.Книги «Аналіз поняття «Графічний образ»» (див. до-
даток №2). 

А от коли результати всіх подібних досліджень пе-
рейдуть у реальну педагогічну практику – залежить, 
імовірно, тільки від самих педагогів. 

               
                          *    *    *    *    * 
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§3.  Про своєрідність педагогічного мислення 
    в умовах комп'ютеризації. 
 

Підручник – методика, або методи-
ка – підручник?.. 

  
У такій історично новій сфері, як комп'ютерні тех-

нології, яка, до того ж, бурхливо розвивається, говорити 
про технічну базу можна до нескінченності. Але техно-
логія комп'ютерів і програм – це зовнішній шар педа-
гогічної роботи в даній сфері. Набагато тонкішою і 
складнішою є технологія внутрішнього шару, когніти-
вна технологія. В основі її лежить співвіднесеність змі-
сту наукової дисципліни з внутрішнім світом і законо-
мірностями сприйняття студентів. 

Важливо не те,  яким саме комп'ютером користуєть-
ся педагог або студент – важливо, які задачі вони нама-
гаються вирішувати з допомогою комп'ютера, і з якими 
цілями вони це роблять. Іншими словами, входження в 
змістовну сущность наукової дисципліни варто почина-
ти не з початку, тобто з основ науки, а з кінця – з визна-
чення, навіщо ми її вивчаємо, що ми хочемо одержа-
ти в підсумку, і які задачі виникають у нас в зв'язку з 
цим.  Чому це так особливо, принципово важливо? 

У традиційній педагогіці головним, основним дже-
релом знань, як уже відзначалося, був так називаний 
«стабільний підручник». Підручники були дійсно доб-
ротні і стабільні, що систематично перевидавалися. Ме-
тодичне забезпечення також прагнуло до максимальної 
деталізації, аж до поурочних розробок на весь навчаль-
ний курс.  Створюється враження, що в традиційній пе-
дагогіці вся система дидактичного забезпечення навча-
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льного процесу орієнтувалася на педагогів-ремісників, 
педагогів – передавачів і «розтлумачувачів» наукових 
знань. Причини цього явища – не в специфіці політич-
ної системи, точніше – не тільки в цьому. Освіта при 
Союзі стала масовою, і професія вчителя – теж масо-
вою. А в масі людей усі не можуть бути однаково тала-
новитими і навіть просто однаково кваліфікованими. І 
подібна деталізованість навчальних матеріалів і методи-
чної документації потрібна була, можливо, для того, 
щоб гарантувати загальний якісний рівень навчання, 
як мінімум, не нижче средньоприпустимого.   

У наші дні педагогіка принципово особливо не змі-
нилася, можливо, стала в чомусь навіть гірше традицій-
ної, а от існуюча ситуація змінилася докорінно. Якщо   
колись учитель працював у заздалегідь заданому інфо-
рмаційному просторі, то в умовах НІТ цей простір на-
був принципово нової якості – він став вільним, нелімі-
тованим за обсягом і варіативним за змістом. Крім того, 
навчальний простір отримав споконвічну подвійність – 
будучи вільно змінюваним і обмеженим лише волею 
розроблювача, не втрачати своєї потенційної безме-
жності. Це можна відобразити як 

• «близький простір» - формується педагогом і 
має розумну обмеженість; 

• «далекий простір» - книжковий світ і Інтернет 
у всьому їхньому багатстві і різноманітті. 

Функціонально взаємозалежне співіснування цих 
двох інформаційних світів і утворить сучасний інфо-
рмаційний простір у широкому розумінні цього слова. 

 
                           *    *    *    *    * 
У нових інформаційних умовах педагоги отримали 

можливість самі, своїми руками формувати змістову 
сферу своїх дисциплін. При цьому вимога певної тала-
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новитості і постійної творчої активності стала вже обо-
в'язковою. Сучасна педагогіка в силу специфіки сфор-
мованого інформаційного простору змушена орієнтува-
тися на педагога як на творчу особистість. Звідси – ви-
сновок: 
загальний вектор розвитку педагогіки – курс на 
формування вчителів, які мають здатність до 
творчого мислення.       

Безумовно, для творчих пошуків у сфері методики педа-
гог насамперед повинен глибоко знати свій предмет, 
причому не тільки в рамках навчального курсу, а значно 
ширше і глибше – з розумінням логіки його розвитку, з 
умінням виділяти і чітко формулювати принципові ос-
нови кожного розділу, з всебічним усвідомленням між-
дисциплінарних зв'язків і впливів, з оперативним врахо-
вуванням новітніх явищ і фактів. Тільки за таких умов 
педагог отримує моральне право займатися розробкою 
методичних матеріалів і систем.  

Педагогічна творчість у плані формування зміствої 
сфери має свої рівні, від підготовки інформаційного за-
безпечення свого чергового заняття на завтра – до побу-
дови суспільно значущіх систем, які заслуговують на 
широке розповсюдження. Зупинимося спочатку на пер-
шому варіанті – підготовці окремого уроку з конкретної 
теми. По суті це та ж сама методична робота, що вико-
нує і зараз будь-який сумлінний викладач, але тільки – 
на іншій основі.  

Під час роботи зі звичайним підручником педагог 
змушений пристроюватися до нього – до його структу-
ри, фактів, завдань, стандартних форм роботи.  При ро-
боті з НІТ усі ці параметри викладач повинен визначати 
сам, і планувати їх саме з позицій учня. Колишній поря-
док роботи – добір необхідного обсягу наукового знан-
ня, «утискання» його  в рамки відведеного навчального 
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часу, відпрацьовування практичних навичок на найпро-
стіших прикладах. Реальна сфера практичного застосу-
вання залишається як би «за кадром», у виді бажаного  
доповнення, якого найчастіше може і не бути. У прин-
ципі це схоже на опускання науки до рівня учня. Новий 
порядок роботи – аналіз практичної ситуації, виявлення 
в ній наукової основи і поступове поглиблення науково-
го знання при постійному висвітленні взаємозв'язку і 
практичної значимості усіх фундаментальних наукових 
положень. Це – процес постійного підняття особистості 
учня, розвитку його інтелекту і послідовного наближен-
ня його до рівня справжньої науки. Стрижневою фігу-
рою такого процесу стає не кабінетний вчений високого 
рангу, а талановитий педагог-методист. Не методика, 
розроблена на основі існуючого підручника, а підру-
чник, побудований відповідно до вимог методики й 
умов навчальної роботи, які змінилися - таким ми ба-
чимо найбільш реалістичний шлях створення сучасних 
дидактичних матеріалів.  

При переході від розробки одиничного уроку до 
розробки розділу або навчального курсу в цілому задачі 
розроблювача суттєво ускладнюються. У цьому випадку 
насамперед необхідно представити зміст у виді своєрід-
ної блок-схеми, «побачити» свою дисципліну як цілісну 
систему ієрархічно зв'язаних тем5 . Потім потрібно виді-
лити для себе коло так званих «наскрізних» термінів і 
понять, уміння оперувати якими необхідно протягом 
всього навчання,  і передбачити можливість системати-

                                                
5 Раціонально відразу ж розробити і закінчений, графічно оформле-
ний варіант цієї схеми, що згодом може бути вставлений у підруч-
ник як своєрідна навігаційна карта, або навіть використаний як ін-
терактивний зміст. 
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чного звертання до них6. Далі треба розподілити загото-
влений і напрацьований матеріал (тексти, малюнки, ау-
діо/відео-файли, завдання, контрольні питання і т.п.) по 
конкретних темах7 і визначити для себе, які теми вима-
гають додаткової доробки8 . Після цього можна присту-
пати до практичного створення підручника або посібни-
ка.  

В принципі, якщо всі підготовчі етапи виконані в 
повному обсязі і якісно, ця робота багато в чому буде 
нагадувати процес збірки своєрідного «конструктора», 
тобто компонування заготовлених елементів у блоки: 
спочатку – у блоки-сторінки, потім – у блоки-теми, і, 
нарешті, об'єднання тематичних блоків у єдине ціле.  
Гіперпосилання, що діють усередині теми, краще уточ-
нювати і прописувати одразу, щоб кожна тема могла 
працювати як самостійний, функціонально незалежний 
об'єкт. Якщо ж у тексті маються посилання, які зв'язу-
ють різні теми – їх краще прописувати у самому кінці 
роботи, коли порядок тем і чітка адресація кожної з них 
будуть остаточно визначені. 

Крім труднощів контекстуального, змістовного по-
рядку (пошук, добір, редакторська і графічна підготовка 
знайдених матеріалів), початковий етап роботи пов'яза-
                                                
6Можливо, це може бути термінологічний словник, який регулярно 
поповнюється. 
7 Зручніше за все компонувати матеріали кожної теми в окремій 
папці – це полегшує пошук потрібних елементів і спрощує процес 
створення гіперпосилань. 
8 Однотипні елементи (тексти, звуки, малюнки, відео) звичайно 
розміщаються в окремих папках; при великих обсягах матеріалу це 
полегшує їхній пошук. Але для починаючих розроблювачів, мож-
ливо, буде зручніше зберігати всі матеріали з однієї теми в одній 
відповідній папці. Це полегшує процедуру установки гіперпоси-
лань. 
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ний ще і з проблемами дизайнерського, композиційно-
образотворчого порядку. Розроблювачу необхідно дета-
льно уявити собі зовнішній вигляд типової робочої сто-
рінки свого підручника – її кольорове, шрифтове і гра-
фічне оформлення, зовнішній вигляд нумерації сторі-
нок, виносок і колонтитулів, рамок і підписів під малю-
нками, фреймової структури (якщо така передбачаєть-
ся), і, звичайно ж, необхідних навігаційних елементів 
(меню, панелі керування, окремі кнопки і дії, що ними 
виконуються). Якщо все це буде заздалегідь добре про-
думано й оформлено як одна базова сторінка CSS («кас-
кадна таблиця стилів»), то надалі це багаторазово ско-
ротить час на  оформлення кожної окремої сторінки. 

Одним з останніх (а, може бути, навпаки – пер-
ших) етапів роботи буде розробка її інтерфейсу, тобто 
зовнішнього вигляду титульних сторінок і структури 
органів загального керування програмою.  Спочатку ви-
значаються функції кожної сторінки і їхнє текстове на-
повнення, потім – кількість, вигляд і зміст кожного з ор-
ганів керування. В останню чергу вирішуються питання 
дизайну – кольорова гама, фоновий малюнок, тип, роз-
мір і колір шрифтів, образотворче рішення керуючих 
кнопок і т.п. Це – задачі суто творчі і у технічному плані 
досить непрості, тому що створення подібної «фірмо-
вої» атрибутики найчастіше виконується нетривіальни-
ми засобами (рідко використовувані шрифти стилізова-
ного або декоративного типу, ефекти анімації, об'ємні 
шрифти, Flash-роліки, «літаючі» шрифти з програми 
Flying Fonts, і т.д.). Усе це – непринципово і навіть не 
обов'язково, але…заставки і титульні сторінки  навчаль-
них програм усе-таки повинні звертати на себе увагу, 
бути красивими і «красномовними», щоб приваблювати 
учнів і підтримувати їхній інтерес. 
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У педагогічній сфері в рамках описаної діяльності 
виникають свої додаткові задачі, рішення яких зв'язане 
із серйозними труднощями методичного і теоретичного 
порядку. Головні з них – два: формування системи 
ключових знань і планування навчальних дій. 

При доборі матеріалу для включення в комп'ютер-
ний підручник стратегічною задачею стає саме добір. 
Накопичений досвід показав, що найбільш вдалою фор-
мою побудови комп'ютерних підручників і посібників є 
структура «від загального – до частки», або так звана 
«шпаргалка, що розкривається». Якщо побудувати го-
ловне меню конкретної теми у вигляді переліку клю-
чових понять, кожне з яких може послідовно розкрива-
тися в глибину, переходячи до усе більш і більш деталі-
зованого викладу позначеної теми, то кожен студент в 
міру своєї підготовленості може зупинитися при ви-
вченні на тому рівні, далі якого йде вже знайомий йому 
матеріал. (Подібна структура теми є цілком природо-
відповідною.  Вона практично точно відтворює відомий 
психологічний процес симультанування, тобто опера-
тивний перехід від цілісного уявлення про образ до його 
«розгортання» аж до дрібної деталізації.)  Природно, 
немає необхідності починати матеріал кожного рівня «з 
нуля» - просто на кожному з перших, «верхніх» рівнів 
будуть виділятися слова або словосполучення, що мо-
жуть бути незрозумілими (педагог повинен вміти це пе-
редбачати!), і кожен виділений об'єкт забезпечується 
гіперпосиланням, яке розкриває наступний шар сторін-
ки з необхідним роз'ясненням.  

Здавалося б, усе це цілком очевидно і дуже просто. 
Але перша задача – витяг з навчальної дисципліни її 
ключових знань (для початку - системи ключових по-
нять!), переклад їх у чіткі дефініції і їхнє наступне об'-
єднання в логічно аргументовану систему -  виростає в 
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найскладнішу задачу науково-дослідного порядку. По-
шлемося ще раз на джерело, що вище цитувалася: 
«Проблема витягу ключових знань традиційно вва-
жається «вузьким місцем» (від англ. bottleneck - гор-
лечко пляшки) у проектуванні інтелектуальних сис-
тем [Feigenbaum, 1980; Boose, 1989; Gaines, 1993; 
Chervinskaya, Wasserman, 2000]»  Якщо в точних науках 
(математика, фізика) це якось ще здійсненно, то в при-
родничих науках (хімія, біологія, анатомія і т.п.) - вже 
складніше, оскільки там більше варіативних, дискусій-
них і випадкових фактів. А що стосується гуманітарної 
сфери – тут ця задача без творчого підходу практично 
взагалі нерозв'язувана. Як виділити чітко сформульовані 
постулати і закони в історії, у літературознавстві, навіть 
у філософії? У підручниках їх практично немає. Очеви-
дно, викладачу-розробнику необхідно буде на свій страх 
і ризик знаходити і формулювати якщо не закони, те хо-
ча б явища, схожі на закономірності, і, спираючись на 
них, вибудовувати концепцію свого навчального курсу. 
Це – творчість найвищого класу, і вимагати її від УСІХ 
– безглуздо і нереально. 

Друга задача – суто педагогічна. Будь-який дидакти-
чний матеріал, паперовий або електронний – створюєть-
ся не тільки для передавання певного комплексу знань. 
Його друга найважливіша функція - керувати проце-
сом навчання тих, хто їм користується. В основі всіх 
методів навчання лежать конкретні види пізнавальної 
діяльності учнів. Їх не можна просто «взяти до уваги» - 
самі по собі вони не виникають. Їх потрібно заздалегідь 
передбачати, планувати і будувати викладання з та-
ким розрахунком, щоб учень при користуванні підру-
чником неминуче звернувся до тих видів діяльності, 
які відбиралися і планувалися автором. А перед цим 
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потрібно ще навчити учнів грамотному і самостійному 
виконанню таких дій.  

Умови НІТ, як уже говорилося, передбачають,  що 
дуже значна частина освоєння нового матеріалу буде 
проходити в рамках самостійної роботи, тобто індивіду-
ального спілкування учня з комп'ютером. Отже, при 
плануванні форм навчальної діяльності потрібно врахо-
вувати цей момент. Крім того, постійна спрямованість 
на розвиток мислення тих, кого навчають, вимагає, 
щоб виконувана ними робота вимагала від них не тільки 
пригадування і дізнавання, а і реальної розумової актив-
ності – пошуку, порівняння, оцінки, встановлення асо-
ціативних зв'язків, побудови й аргументації власних 
підсумкових висновків. У сфері художньої освіти сюди 
додаються  також естетична оцінка творів мистецтва, 
технологічний аналіз твору і знання історико-
культурного генезису творчості його автора. Отже, для 
підтримки стану розумової активності в тексті електро-
нного підручника повинні мати місце завдання, що ак-
тивно стимулюють подібну роботу. (Конкретно про це – 
пізніше.) 

                       
                         *    *    *    *    * 

§4. Комп'ютеризація освіти і реформа школи. 
Дотепер, маючи на увазі комп'ютеризацію процесу 

навчання, ми говорили про те, ЯК це робиться. Однак не 
менш, а, можливо, і більш важливим є інше питання: а 
НАВІЩО це робиться? Це питання - філософське, бага-
топланове, і однозначної відповіді на нього немає, при-
наймні, для нинішніх умов. Спробуємо поміркувати над 
цим.  

Коли людина живе в епоху змін і їй приходиться 
приймати дуже відповідальні рішення, які торкаються 
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долі багатьох людей - вкрай важливо правильно визна-
чити головний курс, основний вектор руху. Зараз ми 
всі, у тому числі і наша система освіти, переживаємо 
саме такий період. Для освітян ситуація додатково заго-
стрюється цілим списком паралельних факторів. Це – і 
т.зв. «інформаційний вибух», і вантаж застарілих ідео-
логій, і розмивання соціально ціннісних орієнтирів, па-
діння попиту на дійсно високу освіченість, і особливо 
болісна в такі моменти зміна поколінь у педагогіці, і 
звичайна інертність, неповороткість усієї системи осві-
ти. І над усіма цими внутрішніми причинами – ще одна, 
що нав'язується технічним прогресом: величезна за зна-
ченням, абсолютно об'єктивна і важко усвідомлювана 
навіть фахівцями - проблема комп'ютеризації. Остання 
відродила, поставила на грань реальності безліч міфів 
про автоматизацію процесу освіти, про навчання уві сні, 
про інсталяцію культури - пряме «перекачуванні» інфо-
рмації в людський мозок, і т.ін. За всіма цими міфами 
проглядається одна думка – можливість виключення 
вчителя із системи освіти, розпад схеми «людина - 
людина» що складалася тисячоліттями.  

А над усіма цими приватними проблемами вирос-
тає одна, головна – системі освіти потрібна реформа. 
Яка?!! 

 Слів немає – комп'ютерні і мережні технології 
дійсно несуть у собі чудодійні можливості, у яких, од-
нак, можуть бути і серйозні мінуси. Раптом небезпеч-
ною в цій ситуації може виявитися, наприклад, позиція 
держави, що може побачити в цьому для себе блискучу 
можливість багаторазово зменшити витрати на си-
стему освіти, замінити весь комплекс освітніх установ 
з усією масою вчителів, що в них працююють, одним-
єдиним телецентром, що розробляє навчальні програми 
і веде навчальні телепередачі. А все інше  при цьому 
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стане особистою справою кожної людини: хочеш вчити-
ся – сиди перед монітором і навчайся!.. Позитивні сто-
рони цієї ідеї прорахувати легко, а от негативні – наба-
гато складніше, тому що практичного досвіду такої ро-
боти в людства ще не було, та й позначаться ці недоліки 
не під час навчання, а набагато пізніше, у практичному 
дорослому житті молодих поколінь.  

І ще один аспект, який не можна не враховувати – 
протиріччя між дійсно існуючою, природною для всіх 
централізованих держав інертністю системи освіти, і 
надзвичайно стрімким розвитком сучасних інформацій-
них технологій, за яким практично неможливо устежи-
ти. Педагогічні традиції вимагають, щоб кожна новація 
перед її впровадженням у навчальний процес пройшла 
тривалу широкомасштабну апробацію з наступним все-
бічним аналізом одержуваних результатів. Сучасне 
життя такої можливості не дає, оскільки будь-яка нова-
ція на момент закінчення такої повномасштабної апро-
бації вже застаріє. Отже, при визначенні стратегій 
освіти в даний момент має сенс  спиратися на 
якийсь інший досвід, інший шлях осмислення дійсно-
сті. На наш погляд, одним з таких шляхів може стати 
неупереджене вивчення педагогічних мотивів в творах 
письменників-фантастів. Сучасні фантасти – це, як пра-
вило, великі, авторитетні вчені  з філософським складом 
розуму, і їхні художньо-образні узагальнення наочно 
відбивають їхню точку зору на відображуваний пред-
мет, їхнє розуміння ситуації в тій або іншій області жит-
тя. Використовуючи метод літературного втілення ідей, 
малюючи долі своїх героїв, вони як би програють на 
живих, діючих моделях практичну реалізацію тієї або 
іншої концепції, її практичний вплив на долі багатьох 
людей. Багато серйозних творів фантастів схожі в цьому 
змісті на філолофсько-теоретичні трактати, побудовані 
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за принципом припущення – «а що буде, якщо?..», і за 
рівнем професійного пророблення цілком заслуговують 
того, щоб їх включили в хрестоматії з педагогіки. 

Взагалі традиція літературно-художнього викладу 
педагогічних поглядів має у світовій культурі дуже міц-
ні коріння.  Якщо не заглядати в глибоку давнину, до-
сить згадати «педагогічні романи» Ж.Ж.Руссо «Юлія, 
або Нова Элоіза» і «Эміль» або «Про виховання», чудо-
ву повість Д.Лондона «Мартін Іден», відомі книги 
А.С.Макаренка,  повісті Г.Матвєєва «Сімнадцятирічні», 
С.Рябцевої «Діти вісімдесятих»,  і т.ін. При загальному 
погляді на них проглядається цікава деталь: романи 18-
19в.в. моделювали одну родину і процес формування 
однієї особистості. Починаючи з Макаренко, основною 
метою авторів стає формування колективу і виховання 
через колектив. Що ж стосується фантастів, то їх, як 
правило, цікавлять проблеми глобального масштабу, 
тобто людське суспільство в цілому. Може, тому в їхніх 
роботах менше позитиву і більше дуже серйозних засте-
режень.  

Отже, повернемося до початку: чи потрібні зараз 
реформи в освіті? 

Насамперед – ті або інші зміни освітніх систем по-
трібні завжди, оскільки це – індикатор їхнього еволю-
ційного розвитку. Реформи ж відбуваються тоді, коли в 
суспільстві назріло розуміння їхньої необхідності. На-
шим освітнім системам реформи потрібні з двох при-
чин: 
1. кризовий стан існуючої системи шкільної освіти, яка 

не справляється з наростаючим потоком інформації, 
вимушено виходить далеко за межі поняття «загаль-
на освіта», невиправдано перевантажує навчальні 
плани і програми, створює непосильне навантаження 
на учнів і дуже часто замість інтересу викликає сти-
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хійну реакцію відторгнення, неприйняття знань і 
школи в цілому; 

 
 
Примітка: Не зайво згадати, як формується предмет-
на сфера масової освіти На перший погляд усе дуже 
просто – потрібно взяти основні досягнення кожної 
науки, скласти їх у хронологічний ланцюжок і надруку-
вати масовим тиражем. На практиці все значно склад-
ніше. Зміст освіти завжди соціально детерминирова-
ний, завжди гласно або негласно виконує конкретне со-
ціальне замовлення. І звідси на шляху від «чистої науки» 
до школи виникає цілий ланцюг дуже могутніх впливів, 
які можуть формувати (або деформувати) сферу шкі-
льного знання. Це – еволюційні фактори самої науки, 
підвищений інтерес з боку наукомістких сфер промис-
лового виробництва, професійний запит військово-
промислового комплексу… Всі вони вимагають, щоб 
школа враховувала їхні інтереси, а це тягне за собою 
постійне коригування навчальних планів, переванта-
ження і т.ін.  
На гранично спрощеній схемі це може виглядати так: 
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І всі ці зовнішні впливи дуже активно впливають на 
освіту, постійно перевантажуючи її специфічними за-
дачами, які не відповідають поняттю «загальна осві-
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та», а іноді і просто викривляють наукові дані в угоду 
політичній кон'юнктурі (що часто має місце у суспіль-
них науках). Саме в цьому бачиться найважливіша при-
чина перевантаженості навчальних планів загальноос-
вітніх шкіл: школа націлена на підготовку абітурієнтів 
для вузів, а не на виховання і розвиток особистості 
кожного окремого учня. Вузи намагаються підвищити 
ефективність своєї роботи, коректуючи під свої вимоги  
навчальний процес загальноосвітніх шкіл. У підсумку це 
виростає в дуже серйозну соціальну проблему, що може 
незабаром стати вибухонебезпечною. 
2. пов'язана з впровадженням комп'ютерів поява нових 

форм навчальної праці, нових структурних систем 
освіти і нових учбово-виробничих відносин. 
Перша з названих проблем знаходиться в змістов-

но-методичній площині, і в принципі може бути вирі-
шена суто педагогічними методами. Критично осмисли-
ти склад навчальних дисциплін, цілком переглянути 
зміст кожного предмета, реалістично визначити для 
нього прийнятну межу загальноосвітнього рівня, ви-
ділити науково обґрунтовану систему ключових знань, 
створити підручники, стиль і мова яких погоджуються з 
можливостями мислення і сприйняття дітей конкретно-
го віку, забезпечити навчальні курси повноцінними ілю-
стративними і дидактичними матеріалами, сформувати 
оптимальний варіант базової методики – і проблема бу-
де в принципі вирішена. Зрозуміло, це – дуже велика і 
серйозна програма дій, але це – традиційні педагогічні 
проблеми, якими, власне кажучи, і повинна була б за-
йматися педагогічна наука. Дивно, що така робота не 
була зроблена дотепер. Здається, що це провина не нау-
ки. У загальній структурі нашої освітньої системи, оче-
видно, немає такого підрозділу, який би з повною від-
повідальністю і компетентністю виконував роботу з 
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практичного використання результатів, що накопичу-
ються педагогічною наукою (у всякому разі, його дії не-
відчутні).  А в підсумку проблема вирішується, точніше 
– гаситься адміністративними методами: перевантажен-
ням програм і збільшенням терміну навчання. Результа-
ти відомі. 
Друга проблема – комп'ютеризація – поки ще дійс-

но залишається проблемою науковою. Суть її в тім, що в 
цьому питанні дотепер не визначене основний вектор 
руху, не сформульоване кінцеве бачення результату – а 
до чого, власне, ми йдемо, і що сподіваємося одержати в 
підсумку.  

Вище було сказано, що письменники-фантасти, мо-
делюючи на сторінках своїх романів майбутнє життя 
людства,  програли на таких моделях практично всі до-
ступні уяві варіанти - від кишенькового суперкомп'юте-
ра до гіпнопедії, абсолютно людиноподібних високоін-
телектуальних роботів, навчальних кімнат з тривимір-
ними оживаючими картинами історії,  і до мрії про мо-
жливості об'єднання розумового потенціалу всього 
людства в один незбагнений за своєю силою Глобаль-
ний Інтелект. Багато з цих чудес зараз вже цілком або 
частково реалізуються, але це – тільки окремі паростки 
в майбутнє, які не дають відповіді на питання - а що ж 
робити далі? 

Основне питання комп'ютеризації освіти – це пи-
тання про реформаторську роль комп'ютерів у навчаль-
ному процесі. Якщо бачити в них тільки ще один з видів 
ТЗН, нехай навіть найефективніший, - ніякої реформи 
освіти не вийде. Комп'ютеризацію потрібно розглядати 
як явище парадигмального характеру. Комп'ютер зна-
менує собою початок нової ери – ери цифрового маг-
нітного запису, безпаперової цивілізації і машинної 
обробки знань. Чому це так важливо? 
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Будь-який принципово новий спосіб збереження й 
обробки інформації зі своєю появою неминуче поро-
джує свої специфічні прийоми навчальної і педагогічної 
роботи. На них формуються профільні методики, а по-
тім на їхній основі складаються нові рольові позиції су-
б'єктів навчального процесу, нові форми виробничих 
відносин у системі «учитель – учень». І лише потім, ко-
ли базисні реалії осмислені, можна говорити про типову 
своєрідність навчальних закладів, про сутність і струк-
туру  системи освіти в цілому. 

Отже, чого реально ми можемо чекати в найближ-
чому майбутньому від комп'ютеризації в суто педагогі-
чному плані? 
• Насамперед, КТ (комп'ютерні технології) зруйнують 

монополію вчителя і підручника як єдиних джерел 
знань. Вони ж дадуть можливість одержувати пов-
ноцінні знання не тільки у формі обов'язково відві-
дуваних занять. Дуже незабаром стане реальністю 
опосередковане спілкування "учень-комп'ютер-
вчитель" як у синхронному ("on line"), так і в асинх-
ронному режимах, відеоконсультації в реальному 
часі по системах типу Skype, і така екзотика, як вір-
туальний клас.  В умовах вільного, необмеженого 
доступу учнів до інформації стане практично не-
можливим звичне зараз навчання усіх на основі 
одного навчального плану і єдиних, так званих 
"базових" програм. Вчителям треба буде прийняти 
як реальність той факт, що обсяг знань, доступних 
учням, дійсно невичерпний, і що учень може знати з 
тої або іншій дисципліни значно більше передбаче-
ного програмою, але в такому напрямку, який цією 
програмою, може, взагалі не передбачався. Сучасний 
комп'ютер має чудову можливість взяти на себе ру-
тинну роботу з безпосередньої передачі знань і фак-
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тів, повну або часткову перевірку повноти і міцності 
їхнього засвоєння, а також – відпрацьовування бага-
тьох стандартних умінь і навичок. Але саме після 
всього сказаного необхідно згадати застереження 
фантастів: не можна віддавати навчання на відкуп 
комп'ютерам або іншим аналогічним системам. 
Комп'ютери створювалися як інструмент інтелек-
туальної праці; саме такими інструментами вони і 
повинні залишитися в колективній свідомості людс-
тва – інструментами, і не більш! Навчання не мож-
на звести до простої передачі або навіть до механіч-
ного  перекачування знань. В процесі навчання в 
людини не тільки формується поняттєво-аналіти-
чний апарат – насамперед, в ході цього процесу фо-
рмується сама людина, визначається як унікальна 
особистість зі своїм неповторним духовним світом, 
зі своїм комплексом переконань, поглядів, смаків і 
звичок. І цю частину роботи не можна, неможливо 
передоручати комп'ютеру, якими б гарними не були 
закладені в нього програми. 

• І сам процес навчання, точніше, його дидактичну, 
навчальну сторону не можна цілком перекласти на 
комп'ютер. У ході освоєння багатьох предметів від 
учнів потрібно не просто засвоєння тих або інших 
зведень, а ще і становлення специфічного, професій-
но спрямованого мислення. Але активне мислення 
вигострюється тільки в живому діалозі, у своєрі-
дному протиборстві інтеллектів, а комп'ютер та-
кої можливості не дає.  

• Однак в умовах постіндустріального суспільства і 
зміст, і форми навчання дійсно повинні змінітися.  
Отже, неминуче змініться і структура освітніх уста-
нов. Якими бачаться ці зміни? 
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o Насамперед – школа повинна повною мірою 
повернути собі статут загальної освіти Ціль 
освіти – вивчення ОСНОВ наук і підготовка до 
життя, а не замасковане натаскування  на вступ 
до вузу. Логічніше збільшувати час навчання 
не в школі, а у вузах, якщо професійна підгото-
вка того дійсно вимагає. 

o Шкільна структура повинна стати гнучкою, 
варіативною. Починаючи з середніх класів, 
повинен вводитися і поступово розширюватися 
цикл предметів «на вибір» (при збереженні не-
великого  «ядра» базових дисциплін). Це дасть 
учням можливість свідомо формувати свій вну-
трішній світ, і це значно краще нинішніх «про-
філізацій», обмежених за вибором і обов'язко-
вих для цілої групи класів, якщо не для всієї 
школи. 

o Форми навчання повинні повною мірою викорис-
товувати можливості комп'ютерних і мереже-
вих технологій. Однак вони повинні бути наці-
лені, насамперед, на передачу знань, а не 
тільки на тестування або інші форми контролю. 
Звідси випливають нові вимоги до комп'ютер-
ної бази навчальних закладів. Розмістити всі 
заняття в повномасштабних комп'ютерних кла-
сах у матеріальному плані поки навряд чи мож-
ливо.  Однак наявність у розпорядженні кож-
ного вчителя одного повного комп'ютерного 
комплексу (комп'ютер, принтер, сканер, прое-
ктор) для демонстрацій і інформаційної під-
тримки уроків представляється вже аксіомою, 
обов'язковою вимогою сьогоднішнього дня. 
Крім того, щоб забезпечити учням можливість 
вільного доступу до інформаційних ресурсів, у 
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доступу до інформаційних ресурсів, у кожному 
навчальному закладі повинен існувати досить 
великий загальношкільний комп'ютерний 
комплекс, який працює в позаурочні часи у 
режимі бібліотеки (точніше – медіатеки). У 
визначений час цей же зал може використову-
ватися для проведення занять і контрольних за-
ходів. 

o  Серйозно переосмислюється зміст і конкретні 
форми роботи вчителя. Приблизно половину 
свого робочого часу він повинен буде викорис-
товувати не на роботу з учнями, а на підготовку 
дидактичних матеріалів, які використовуються 
на уроках і виставляються на шкільному сайті 
для відкритого доступу. (При цьому не виклю-
чено, що учні під час домашньої роботи мо-
жуть звертатися до сайтів не тільки своїх 
шкіл, і не тільки шкіл, і це можна тільки віта-
ти як прояв активної допитливості.)  

 
§4. Комп'ютеризація процесу навчання  
      і функції педагога. 

Зі сказаного вище може скластися враження, що 
педагог уже зараз може перекласти на комп'ютер значну 
частину своєї роботи. Однак саме в цьому висловленні і 
криється одна із самих прикрих помилок. Мова повинна 
йти не про те, щоб просто передати свої функції машині 
("зіпхнути" свою роботу на ПК!), а про те, щоб звільни-
ти час і сили вчителя для виконання завдань  більш ви-
сокого, специфічно "людського" рівня, де комп'ютер 
поки що неспроможний. Іншими словами, в умовах 
комп'ютеризації докорінно змінюються функції і уч-
ня, і вчителя. Учень – це очевидно – значною мірою 
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звикає до самостійної роботи9 і починає здобувати пере-
важну частину фактичних знань власною працею. Вчи-
тель же бере на себе задачі більш складні: 
Ø сформувати стійкий пізнавальний інтерес як найді-

йовіший стимул для всього подальшого навчання; 
Ø сформувати уявлення про ПК насамперед як про ін-

струмент пізнання світу, і навчити навичок раціона-
льної роботи за ПК; 

Ø допомогти учням у визначенні напрямку їхніх осо-
бистих інтересів; 

Ø підняти навчання на більш високий рівень узагаль-
нення як в межах окремих навчальних дисциплін, 
так і в усій їхній сукупності; 

Ø приділяти максимум уваги інтелектуальному і духо-
вному розвитку учнів, спираючи, насамперед, на ав-
торитет досліджуваних дисциплін; 

Ø усіляко розвивати і формувати мислення учнів, змі-
цнювати самостійність і творчу основу мислення. 

 
На останньому моменті необхідно зупинитися осо-

бливо. Мислення учнів, одержавши із сукупності 
"ПК+ПЗ" могутню інструментальну і фактологічну під-
тримку, повинно ставати більш ефективним.  Що це 
означає? Не вдаючись у деталі цієї фундаментальної 
психологічної проблеми,  відзначимо тільки деякі хара-
ктеристики процесу мислення, формування яких може 
активізуватися в умовах НІТ: 
Ø активність; 

                                                
9 До речі, поняття «самостійна робота» в нових умовах також 
суттєво зміниться, точніше – втратить свій сенс. Самостійне 
засвоєння фактологічної сторони навчальної інформації з до-
помогою ПК стане головною формою повсякденної навчальної 
роботи, і нинішнє розуміння слів «самостійна робота» просто-
напросто увійде у минуле. 
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Ø критичність; 
Ø здатність до самонавчання і самовдосконалення; 
Ø чіткість і обґрунтованість суджень; 
Ø володіння навичками логічного аналізу; 
Ø самостійність висновків. 

Звідси випливає, що основною і найголовнішою 
задачею педагога на будь-якому рівні стає саме розви-
ток мислення тих, кого він навчає.  

(В принциповому плані ця задача передбачалася і 
раніше, але на практиці вона перекреслювалася складні-
стю засвоєння величезної кількості фактів, тонула у фа-
ктології і підмінювалася тренуванням пам'яті.)  Якщо 
врахувати, що фактологична основа знань може бути 
отримана учнями в процесі самостійної роботи за ПК, то 
педагогу залишається єдине – організувати на уроках 
атмосферу інтенсивного обміну думками, творчого 
застосування отриманих знань до конкретних умов і за-
дач, тобто втягнути всіх учнів в активну розумову робо-
ту і навчити їх бачити задоволення від такої роботи. 
Звичайна диктатура викладача, що зустрічається часто, 
у даному випадку неприйнятна; більш правильним буде 
організація спільного мислення, що протікає в рамках 
цілеспрямованого педагогічного спілкування. Таке 
спілкування цілком збігається з поняттям "педагогіка 
співробітництва", що виникло у 80-і роки, але тільки з 
появою в структурі "учитель-учень" нової структурної 
ланки – ПК. 
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Таким чином, еквівалентом поняття "навчаль-
на діяльність педагога" стає поняття "педаго-
гічне спілкування".  

Така задача є цілком творчою й абсолютно актуаль-
ною. Пошлемося на журнал "Комп'ютер Пресс" за 1988 
рік: "Яка модель сьогодні ближче до ідеалу завтраш-
нього дня - "учитель-пілот з учнями-пасажирами", 
або "учитель-дослідник з учнями-асистентами"? (9-
15) Постановка проблеми говорить сама за себе.  

Вказані зміни у функціях учителя вимагають відпо-
відної зміни й у програмі підготовки вчителів. І якщо 
підготовка всіх студентів педвузів до творчого стилю 
роботи – річ досить проблематична, то в технічній час-
тині цієї підготовки є аспекти цілком очевидні. Насам-
перед – майбутній учитель повинен сам мати прак-
тику навчання з допомогою комп'ютера і знати від-
повідну методику, тобто вміти проводити заняття з 
будь-якої дисципліні з використанням комп'ютерної ба-
зи. Існуючі курси інформатики цьому не навчають. То-
му виникає реальна потреба в реструктуризації курсів 
інформатики. Інформатика як наука про закони існу-
вання інформації у світі в комп'ютерну епоху стає од-
нією з основних, і її потрібно подавати саме як само-
стійну науку, розділивши її на певні етапи і зробивши 
адаптування кожного етапу до конкретної вікової кате-
горії учнів. Програмування значно вірніше виділити в 
окрему спеціальність і називати саме програмуванням – 
конкретною професійною дисципліною зі своїми цілями 
і задачами, призначену для вузького кола обдарованих 
програмістів. А усе, що стосується комп'ютерної під-
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тримки навчального процесу, потрібно давати усім, у 
достатньому обсязі і дуже цілеспрямовано. 

Зміни в стратегічних лініях освіти цілком логічно 
тягнуть за собою зміни у тактиці, тобто в конкретних 
методиках. 

o В умовах, що змінилися, вчителю в ході уроків 
дійсно необхідно особисто висвітлювати і роз-
кривати тільки ключові, концептуальні мо-
менти своїх дисциплін. В інший час його зада-
ча – направляти самостійну роботу учнів, ство-
рювати атмосферу зацікавленості й активного 
творчого осмислення досліджуваних фактів, 
підказувати учням такі деталі й аспекти пред-
мета, що у силу віку не завжди ними поміча-
ються або ж можуть бути особливо цікавими і 
актуальними особисто для когось з них, словом 
– бути духовним керівником і наставником, 
а не ретранслятором знань. Він же повинен 
навчити своїх учнів раціональним способам на-
вчальної роботи і виховати відчуття радості від 
добре виконаної праці. При всій зовнішній 
привабливості і цікавості комп'ютерних матері-
алів не можна робити ставку тільки на мимові-
льне засвоєння. Навчання завжди довільне і є 
свідомою, цілеспрямованою працею учнів, 
смак і любов до якої треба виховувати. 

o У процесі навчання поступово узвичаяться і бу-
дуть постійно  використовуватися усі види 
представлення учнями своїх робіт (дискети, ди-
ски, флеш-памя'ть, MP3-плейери, смартфони) і 
усі форми мережевих технологій, у тому числі і 
прямі контакти «он лайн». На цьому тлі цін-
ність реальних колективних уроків і живого 
педагогічного спілкування багаторазово під-
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багаторазово підвищиться, і буде прирівню-
ватися до митецької ручної роботи відомоих 
майстрів.  

 Однак для того, щоб усі ці можливості могли бути 
реалізованими в масовому навчальному процесі, необ-
хідна фундаментальна наукова, а потім – науково-
методична розробка самої концепції освіти в епоху ком-
п'ютерів, глибинне переосмислення ролей і функцій ко-
жного із суб'єктів педагогічного процесу. 

І ще дві частки проблеми практичного складу. Пе-
рша – хто готує нинішніх студентів-педагогів до 
створення власних комп'ютерних дидактичних ма-
теріалів для своїх занять? Така підготовка відсутня. 
Але ж це – особлива, висококваліфікована робота, що 
сполучає талант методиста й образне бачення майбутніх 
матеріалів, своєрідну режисуру навчальних програм. 
Представляється доцільним і вкрай актуальним ввести 
для цього в педвузах особливий курс, що називається, 
приміром, «Інженерія знань у сфері освіти». Це гаран-
тує успішне входження майбутніх вчителів у світ нових 
навчальних технологій.  

* Можливо, має сенс не обмежуватися одним уза-
гальнюючим навчальним курсом, а заснувати спеціалі-
зацію або навіть спеціальність з такою назвою. 

Друга проблема – психологічна підготовка вчите-
ля. Якщо до роботі з передачі знань його готує весь курс 
спеціального вузу, то до нової ролі, що сполучить у 
собі функції практичного психолога і духовного на-
ставника, його поки ще не готує ніхто. І це питання до-
тепер відкрите. 

Примітка: Для того, щоб бути провідником нових 
педагогічних ідей і технологій, студент-педагог пови-
нен, насамперед, відчути їх на собі, тобто сам пройти 
хоча б частину навчальних курсів в нових умовах. Тому 
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все сказане відноситься, і навіть у більшому ступені, не 
тільки до шкіл, але і до педагогічних вузів.   

 
Повернемося до навчального курсу «Інженерія 

знань у сфері освіти». Що це таке, якої він бачиться в 
реальності? Звернемося до авторитетних джерел. 

«Напрямок досліджень, що зародилося в рамках 
штучного інтелекту і виділилося в самостійну дис-
ципліну, зв'язану з питаннями витягу, структуру-
вання, формування, обробки і придбання знань, 
зветься інженерією знань (Knowledge Engineering). 
Фахівця предметної області, чиї знання і досвід «витя-
гуються», називають експертом, а фахівця, що займа-
ється витягом і структуруванням знань - інженером зі 
знань».  

Гаврилова Т.А., Червінська К.Р.  
Витяг і структурування знань  
для експертних систем. М.  (1992), 
сайт психоневрологічного  
інституту ім. Бехтерева. 

 
І знову ми виявляємося перед черговим парадоксом. 

Виявляється, що на розробку психологічних проблем 
ШТУЧНОГО інтелекту направляються наймогутніші 
сили науки, а ті ж проблеми, що виникають у процесі 
формування ЖИВОГО людського інтелекту, залиша-
ються в зоні умовчання. При цьому зацікавлені педаго-
ги-дослідники змушені звертатися до невластивої для 
них сфері, щоб отримати доступ до новітніх  психологі-
чних знань, а потім, в міру свого розуміння, екстрапо-
лювати їх на педагогічну сферу. 

Як видно з приведеної цитати, у коло задач інженерії 
знань входять задачі «витягу, структурування, фор-
мування, обробки і придбання знань». У принципі з 
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цими задачами постійно зіштовхуються усі творці сай-
тів в усьому світі. Причина ясна – кожен сайт несе лю-
дям якусь інформацію, і його авторам життєво важливо 
зацікавити своїми матеріалами якнайбільше людей. То-
му питання компонування Web-сторінок, їх шрифтово-
го, колірного й образного дизайну, зручності пошуку і 
навігації по сайту, оснащення його інтерактивними сер-
вісними функціями відразу ж стали предметом підви-
щеного інтересу розроблювачів і особою формою про-
фесійної діяльності, що сполучає в собі безліч різних 
компетенцій (програмування, художній дизайн, психо-
логію сприйняття екранної інформації і багато чого ін-
шого). Цю спеціалізацію або, точніше, сферу діяльності 
стихійно називали по-різному – інформаційна архітек-
тура, юзабиліті, технологія розробки ППЗ (програм-
но-педагогічних засобів), і т.д. Головною задачею таких 
фахівців стало формування контенту – добір змісту, 
його структурування, компонування і наступне оформ-
лення його з метою додання найбільшої помітності, до-
хідливості і переконливості.  Представляється, що для 
подібної роботи назва «інженерія знань» є найбільш 
точною і адекватною. 

При формуванні будь-якого навчального курсу крає-
вим каменем роботи завжди стає визначення його меж,  
загального обсягу знань, що в нього входять. У випадку 
створення «з нуля» абсолютно нового курсу його межі 
багато в чому визначаються емпірично, з позицій здоро-
вого глузду. Приміром, музична література закордонних 
країн починається практично тільки з 1594 року – року 
створення першої опери. Чим це пояснюється? У підру-
чниках – практично нічим. З позиції здорового глузду 
можна припустити, що саме з цього моменту (орієнтов-
но!) починає створюватися музика, яка зберегла свою 
життєздатність до наших днів і дотепер має у свідомості 
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людей загальновизнану естетичну цінність. Усе це до-
сить умовно, але як робочий варіант цілком може бути 
прийнято. Отже – початок визначили, а що далі? Далі 
починаються болісні спроби втиснути неосяжний за ма-
сштабами матеріал в дуже тверду норму годин, перед-
бачену навчальним планом. При цьому мають місце два 
серйозних моменти: 

1. Укладачі навчальних курсів змушені брати на себе 
відповідальність за рішення доленосного для музики 
питання – кого з композиторів включити, а кого – ні. 
Автоматично це переростає у своєрідний вирок – хто з 
них великий і тому «гідний бути включеним», а хто – ні, 
і, отже, він – композитор «другого сорту». У силу цього 
вибору композитори другої групи випадають з уваги 
світової громадськості і дуже швидко забуваються вза-
галі. Наскільки це справедливо – можна не обговорюва-
ти. Згадаємо тільки дві паралелі: В.Моцарт – 
Й.Мислівечек, і И.С.Бах – Г.Телеман. Мислівечек, по 
оцінках сучасників «блискучий чех» - творив в один час 
з Моцартом  і користувався таким же гучним суспіль-
ним визнанням. Георг Телеман при  житті вважався в 
Німеччині композитором №1, а великого Баха церковне 
начальство офіційно розцінило як «композитора другого 
рангу». Зараз Телемана знають по одиничних творах пе-
дагогічного репертуару, а про Мислівечека взагалі ніхто 
б не згадав, якби не книга М.Шагінян «Відродження з 
мертвих». Можна в цих випадках говорити про масшта-
би таланта, і то – з обережністю, але викреслювати їх з 
історії не можна. А що відбувається з музичною спад-
щиною синів Баха? Адже це – авторитетніші компози-
тори Європи! Чому З.Фібіх, наприклад, відомий тільки 
однією своєю мініатюрою – «Поемою»? Чому найбіль-
ший піаніст усіх часів Ф.Ліст увійшов в усі навчальні 
курси, а найбільший скрипаль усіх часів Н.Паганіні  - 
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тільки мимохідь згадується? Він вплинув на того ж Ліс-
та, Шумана, Берліоза, у підсумку їх ми детально вивча-
ємо, а його – ні!  І це – тільки про 18-19 століття. А на 
музику 20-го століття з її складнішою проблематикою 
навчального часу практично взагалі не залишається. Але 
ж тепер це вже теж минуле сторіччя, історія! 

Спростимо задачу. Педагог-практик розробляє свій 
навчальний курс на основі вже існуючої базової про-
грами. Перелік авторів заздалегідь  визначений, кіль-
кість годин, що приділяється на кожний з них – теж. 
Постає не менш складне питання – як розподілити ці 
години, на що конкретно їх витратити? Яким творам 
приділити увагу, а яким – ні? Як освітити роботу колег і 
сучасників великого композитора? Як вписати його тво-
рчість у єдиний ланцюжок музично-історичного проце-
су? Дивно, але факт – у підручниках подібна проблема-
тика чітко і конкретно не виділяється. А кожний серйо-
зний твір, щоб бути засвоєним, вимагає для себе досить 
великого часу і уваги…У підсумку виходить, що при 
подібному підході для глибокого вивчення історії музи-
ки навчального часу, що відводиться на неї, не виста-
чить ніколи. Як наслідок, ми так і будемо освоювати її (і 
не тільки її!!) «пунктирно» - не суцільний плин культу-
рно-художнього життя, а тільки «крапкові» вогнища – 
верхові досягнення видатних авторів, у принципі не по-
мічаючи нічого іншого.  

Найпростішим виходом з цієї ситуації було б, на 
наш погляд, звертання до іншої стратегії навчання: 
вчити історію мистецтва не по персоналіях, а по ево-
люційних тенденціях. Персоналії при цьому нікуди не 
зникнуть – вони просто будуть не самоціллю вивчення, 
а підтвердженням ведучих тенденцій розвитку мистецт-
ва і  роз'ясненням їхнього глибинного змісту. (Здається, 
що подібний підхід можливий і перспективний не тільки 
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в області музики, але взагалі в більшості гуманітарних 
дисциплін, у першу чергу  культурологічних.)  

Що може дати такий підхід? 
1) Насамперед – він висвітлить принципову наукову 
основу навчальної дисципліни. Адже що таке ви-
значення тенденцій історичного розвитку? Це – ви-
явлення діючих сил історичного процесу, способів 
їхнього впливу на художнє життя епохи й аналіз ти-
пових форм відображення цих тенденцій у мистецтві 
(на конкретних прикладах).  

2) Поставить викладачів перед необхідністю орієнтува-
ти весь навчальний процес не на тренування пам'яті, 
а на інтелектуальний розвиток студентів засоба-
ми обраного виду мистецтва. 

3) Дуже природно і точно розділить навчальну роботу 
студентів на дві частини – ту, котру вони повинні 
виконувати в класі під керівництвом педагога, і ту, 
котру вони зобов'язані робити самі. У розділ само-
стійної роботи, звичайно, перейде весь фактаж – біо-
графія, переліки творчості, зміст і музичний матері-
ал усіх досліджуваних творів, сценічна доля і т.п., 
тобто усе, що відповідає на питання «що», «де», 
«коли». А для розбору й обговорення з викладачем 
вийдуть проблеми історичної обумовленості світо-
гляду композитора, його цілей, ідейних спрямувань, 
суть і художня значимість його творчої самобутнос-
ті, тобто все те, що відповідає на питання «чому» і 
«ну і що з цього». 

4) Підніме науковий авторитет дисципліни, оскільки в 
умовах, що змінилися, реально затребуваним ви-
явиться мислення і розуміння, а не заученість і при-
гадування. 

Примітка: Повертаючись до обсягів навчального мате-
ріалу, помітимо, що змальована концепція багато в чому 
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знімає гостроту цього питання. Традиційне вивчення 
біографії і творів, при всій його корисності, побудовано 
на принципі хронологізму, тобто послідовного просу-
вання по шкалі часу. Концептуальна побудова курсу 
значно краще виявляє історизм курсу, розкриває спону-
кальні причини розвитку музичного мистецтва. При 
цьому стає не так вже важливо, скільки і яких авторів 
студент вивчив, скільки і яких музичних творів засвоїв.  
Важливо те, що при розмові про ту або іншу художню 
епоху в нього у свідомості спливають чіткі уявлення 
про твори, характерні для цієї епохи, і упевнені знання 
про їх стильові і художньо-драматичні особливості. В 
результаті у викладача з'являється можливість більше 
оперувати «наскрізними», проблемними питаннями, а 
монографічні теми використовувати в основному як фа-
ктологічну підтримку, яку студенти повинні засвоювати 
в рамках самостійної роботи. 
Оцінка якості знань…природно, у нових умовах у 

корені змініться і цей механізм впливу на учнів. Насам-
перед, у зв'язку з появою нових цільових орієнтацій 
змініться і сама задача контролю. Що важливіше оці-
нювати в рамках нових методик – дійсний обсяг конкре-
тних знань, наявний на дану хвилину, або рівень розу-
міння цих знань і уміння оперувати ними для рішення 
практичних задач? Якщо звести це питання до найпрос-
тішого дуалізму, воно буде виглядати так: «Що важли-
віше – пам'ять або розум?» Але ж пам'ять – це не тільки 
факти, це ще й інтелектуальний досвід, спадщина не 
тільки онтогенезу, але і філогенезу. Без фундаменталь-
ної, добре організованої і тренованої пам'яті ніякого ро-
зуму не буде. І далі встає інша дилема – а яка пам'ять 
може вважатися достатньою для повноцінного розвит-
ку розуму? Чим і як можна вимірити її обсяг не в лабо-
раторії, а в умовах, наближених до практичної роботи?  
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А як у рамках контрольного заходу оцінити рівень са-
мостійності мислення, активність і цілеспрямованість 
розумових дій? У яких одиницях це виміряється?  А що 
таке якість знань? Відповідей немає, суцільні тупики.  

Це – не заклик до відмовлення від існуючих у систе-
мі освіти методик контролю. Усі вони мають своє пози-
тивне значення, і протиставити їм якесь інше кардина-
льне рішення ми поки не можемо. Існують і комплексні 
контрольно-кваліфікаційні завдання, що деякою мірою 
характеризують рівень сформованості професійного ми-
слення студентів, але... вони призначаються тільки для 
підсумкових, тобто одноразових перевірок. Системи по-
стійного контролю за розвитком мислення тих, кого на-
вчають, поки ще не придумано. 

Втім, така система є – гнучка, автономна, самона-
вчальна, здатна сприймати практично будь-які типи ін-
формації. Це – людина, точніше людина-вчитель. В 
умовах індивідуального домашнього навчання гарному 
учителю-гувернеру взагалі не потрібні були ніякі «крап-
ки контролю» - він знав кожен крок свого учня, постій-
но відчував його настрій, розумів причини всіх його 
ускладнень. Невипадково два останніх десятиліття ха-
рактеризуються підвищеним інтересом до гувернерства 
і домашнього навчання. Що поробиш – при масовому 
характері освіти без класно-урочної системи не обійти-
ся, та й достоїнств в неї чимало. Однак усі пошуки кон-
тролюючих методик спрямовані на те, щоб знеособити 
них, виключити з них людину. І аргументується це пра-
гненням до неупередженості оцінок і суджень. Але чо-
мусь немає спроб пошукати нове в старому – поверну-
тися до індивідуального (точніше – до індивідуалізова-
ного) підходу і  оцінювати людину як особистість, а не 
комп'ютер з ногами?! А хто може оцініти особистість? – 
Тільки інша особистість з більш високим рівнем розвит-
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ку, інтелекту і спеціальною підготовкою, тобто вчитель. 
Що цьому заважає?  Надмірно висока наповненість кла-
сів? Але це легко виправити. Лекційний тип занять у 
вузах? Але в лекцій є своя перевага, і студенти – це вже 
дорослі люди; до того ж лекції – це ще не весь навчаль-
ний процес.  

От і дійдемо до висновку: процес освіти, тобто на-
вчання і формування Людини як особистості не можна 
вимірювати машиною. У такій споконвічно гуманній 
сфері, як педагогіка, нерозумно планувати механізацію і 
навіть автоматизацію педагогічних впливів. Попере-
дження про це в науковій фантастиці – повість 
А.Азімова «Професія». Тому потрібно погодитися з тим, 
що  

А) без людини-вчителя в даній сфері не обійтися; 
Б) при наявності в системі оцінки людини як суб'єк-

та процесу оцінювання без певної частки суб'єктивнос-
ті не обійтися, важливо тільки, щоб ця частка не вихо-
дила за межі розумного; 

В) у справі виховання абсолютні одиниці вимірів і 
абсолютна точність у цифрових підрахунках їхніх ре-
зультатів теоретично неможливі і практично не потріб-
ні. Людські якості, у тому числі і якості інтелекту,      
повинна все-таки оцінювати людина. 

Педагогіка, як і медицина  - най-
гуманістичніша професія; от-
же, і  головною ланкою в систе-
мі освіти повинна залишатися 
людина. 

 
Доповнення – про деякі сучасні стратегії контролю. 
1. Якщо матеріал навчального курсу вибудований у 

строго логічній послідовності, зміст кожної наступної 
теми повинний природно випливати зі змісту попере-
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дньої, повинен бути міцно пов'язаним з нею причинно-
наслідковими зв'язками. При цьому освоєння нової теми 
стає складним без добротного освоєння попередньої те-
ми. Виникає ідея: а що, якщо спробувати  оцінювати 
якість знань учнів по тому, наскільки вони  допома-
гають їм (або хоча б не заважають) засвоювати но-
ве? У такій постановці питання закладений дуже важли-
вий принцип навчання – рухатися щоразу не з початку, 
а від досягнутого, нарощувати наявні знання за рахунок 
додавання до них нових. Як наслідок, багаж знань, що 
здобуваються, дуже природно перетворюється в сис-
тему з добре виділеними й осмисленими стрижневими 
лініями. А системність знань, як відомо, є одним з най-
важливіших показників добротності освіти в цілому.  

* Імовірно, такий спосіб оцінювання можливий пе-
реважно в точних науках, де причинні зв'язки легше 
простежуються. У гуманітарній сфері подібні стриж-
неві лінії розвитку розкриваються як сукупність соціа-
льно-історичних, філософських і естетичних знань. Ви-
явити, що криється за рамками творів мистецтва, ви-
ділити весь цей шар дуже специфічної наукової інфор-
мації, розібратися в його внутрішніх протиріччях і ви-
будувати обґрунтовану систему його послідовного роз-
гортання в часі – задача надзвичайної складності. 

2. Інший варіант підходу до процедури оцінювання – 
комбінована оцінка, що складається з традиційної оцін-
ки засвоєння навчального матеріалу, і з оцінки за вико-
нання творчого завдання, що припускає упевнене воло-
діння ключовими знаннями й обов'язковий особистісний 
підхід до рішення теми.     
Перша частина такої оцінки – перевірка повноти 

засвоєння ключових знань - виходить звичайним спо-
собом (опитування, тестування, контрольні роботи), 
можливо – у кілька прийомів.  
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     Друга оцінка – це результат тривалої спільної робо-
ти студента і викладача:  
а) постановка задачі, у якій моменти технічної роботи і 
самостійного творчого пошуку були б визначені з само-
го початку; 
б) методичний супровод роботи студента (без усякого 
втручання в творчу частину роботи, яка повинна бути 
виконана абсолютно самостійно); 
в) керівництво процесом оформлення роботи (наукові 
стандарти, логічність структури, значеннєва добротність 
і якість ілюстративних матеріалів). 
Природно, що така оцінка не може бути отримана од-
номоментно. Оцінки першої частини будуть накопичу-
ватися, а друга частина може бути отримана тільки тоді, 
коли значний відрізок матеріалу уже вивчено, і для по-
становки масштабного завдання накопичена достатня 
фактологічна база. Тому подібна комбінована методика 
оцінки може застосовуватися тільки як підсумовуюча, 
що підводить підсумок визначеному розділу навчальної 
програми. 

*До речі, при оцінці творчої роботи цілком можливо 
ввести додатковий бал за ставлення студента до за-
вдання, його поводження в процесі роботи, ступінь за-
цікавленості й ініціативності, міру старанності й аку-
ратності при практичному виконанні і оформленні ро-
боти.  

 
*    *    *    *    * 

 
§5. Творчість учнів –  
      проблеми формування, розвитку й оцінки. 

 
Стосуючись питання про учнівську творчість, необ-

хідно уточнии деякі вихідні позиції. Дійсна творчість – 
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це завжди створення чогось нового –   оригінальних ви-
робів, ідей, художніх образів. Але творчі люди, як і всі 
інші, учаться – у тому числі і своїй творчості. І до твор-
чості, що має соціальну значимість, піднімаються не ра-
птом, і далеко не усі. Як же віднести цю високу катего-
рію до дій і досягнень учнів, як розглянути і підтримати 
цю іскру таланту на ранніх стадіях її прояву? 

Обговоримо відразу – ефект вундеркінда, прояв над-
звичайний яскравого дарування, що виявляє себе на 
«дорослому» рівні буквально з перших кроків, дійсно 
буває (композитор В.Моцарт, поет  А.Апухтін, худож-
ник Коля Дмітрієв і т.д.). Але – чи часто це буває?.. У 
звичайних випадках навіть великий природжений та-
лант проходить нормальну стадію дорослішання, 
формування особистості, поступового пошуку самого 
себе. І поки він дорослішає, навчається – педагогу (та й 
взагалі усім близьким людям) потрібно зуміти побачити 
ці ранні спроби своєрідного мислення, делікатно під-
тримувати їх, іноді і підправляти для більшого розкрит-
тя індивідуальності учня, а не вимагати від нього одразу 
ж шедеврів світового класу. Виходить, що й у таланта є 
дитинство, і  в його розвитку можуть бути виділені  
якісь періоди, що потребують своїх критеріїв і своїх 
оцінок. 

Умовно ці періоди можна визначити як дитячий, 
юнацьк і дорослий. 

У дитячому періоді до розряду творчості можна від-
нести будь-який прояв самостійності мислення або фан-
тазії. Дитина в такий спосіб теж створює щось нове, але 
нове – для себе, і для нього це є дійсний акт творчості. 
Він має значення тільки для нього самого, його вчителя 
і родини. 

У юнацький період у мисленні і діях учня почина-
ють вже дуже помітно позначатися результати його до-
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рослішання як особистості, і, природно, результати на-
вчання. Тому його творчість багато в чому наближаєть-
ся до дорослого – освоюється технологія, стилістика, 
композиційні принципи. Від «дорослої» творчості вона 
може відрізнятися фактично тільки глибиною думки й 
оригінальністю художнього рішення. Можливі і геніа-
льні «осяяння», що піднімають окремі твори до рівня 
дуже високої суспільної значимості, хоча основним мо-
ральним стимулом все ще залишаються оцінка вчителя і 
думка найближчого навколишнього середовища. Для 
розвитку таланта необхідне таке середовище – дружнє, 
розуміюче і творчо налаштоване.  (Оцінка одного вчи-
теля стає вже недостатньою.) 

«Дорослий» період характерний тим, що тут уже вся 
художня продукція створюється автором у розрахунку 
на суспільний резонанс і соціальну значущість. Звичай-
но, при великому потоці творчості не кожен твір стає 
світовим шедевром, але талант і професійна майстер-
ність, безумовно, повинні бути присутні у кожному. 
(Для автора вирішальне значення, за винятком окремих 
критичних ситуацій, мають тільки зовнішні оцінки і пу-
блічний резонанс.)  

*Ми міркуємо тут про  проблеми художньої твор-
чості. Творчість наукові або технічне може мати свої 
особливості, хоча багато моментів можуть, імовірно, і 
збігатися.  

Повертаючись до педагогічних проблем, звертаємо 
увагу: в істинно гуманній, незаформалізовній педагогіці 
задачі формування особистості і розвитку її творчих 
здібностей практично збігаються. В умовах комп'ютери-
зованого навчання педагог отримує можливість приді-
ляти основний час не передачі знань (це може зробити 
комп'ютер!), а саме становленню і розвитку особистіс-
них якостей студентів. Помітити в їхній роботі спроби 
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самостійного підходу, оцінити красу кожного індивіду-
ального рішення, організувати в класі атмосферу заціка-
вленого і доброзичливого обговорення, тобто сформува-
ти найближче навколишнє середовище – от такими ста-
ють задачі педагога в інформаційному суспільстві. А 
для цього сам педагог повинен бути досить розвинутим 
у творчому плані – без цього елементи творчості в сту-
дентських роботах він може просто не помітити. А ще 
він повинен бути просто чуйною, уважною людиною, з 
щирим інтересом до духовного світу своїх студентів. 
Приблизно так, у цьому напрямку змінюється професій-
на характеристика вчителя в інформаційному суспільст-
ві. 

§6. Форми практичної діяльності вчителі  й 
учня. 
Про зміну змісту діяльності педагога було сказано 

вже досить багато. Підводячи підсумки, можна виділити 
наступні моменти: 
1. Підготовча робота буде займати як і раніше значну 

частину робочого часу педагога, хоча зміст її суттєво 
доповниться і зміниться. В умовах комп'ютеризації 
сюди увійде не тільки звичний огляд матеріалу май-
бутнього уроку, своєрідне повторення і розміщення 
значеннєвих акцентів, але і створення комп'ютерно-
го забезпечення до цього уроку. Сюди увійдуть  
a. перевірка якості і дієздатності існуючого програ-

мно-методичного забезпечення (якщо таке є); 
b. пошук новітніх матеріалів по всіх доступних 

комп'ютерних ресурсах (Інтернет, власна медіа-
тека, друковані матеріали для сканування), їхня 
обробка і систематизація; 

c. планування уроку і компонування знайдених ма-
теріалів відповідно до цього плану. 
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d. На рівні вузу (і в старших класах, де частково 
можливі лекції) виникне необходимость коорди-
нувати кожну лекцію із серією наступних прак-
тичних або семінарських занять, що випливають 
із проблематики лекції. Узагалі при лекційній 
формі занять загальна схема навчальної роботи 
може бути представлена приблизно так: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Розробка і відновлення комп'ютерного дидактич-
ного забезпечення.  
Навіть при наявності офіційно розповсюджуваного 

базового комплекту програмно-методичного забезпе-
чення у викладачів завжди буде виникати потреба щось 
у ньому змінити, поліпшити, погодити з регіональними 
або національними умовами і  т.п. Тому володіти еле-
ментарними навичками розробки навчального ПО кори-
сно і навіть необхідно кожному викладачу. З чого почи-

Лекція 
№1 

    

Лекція №2 

    

Самостійні заняття 
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нається процес побудови нового підручника або навча-
льного посібника? 

Якщо відкинути момент створення титульних сторі-
нок, то власне навчальні сторінки автор повинен спо-
чатку побачити сам – побачити своїм внутрішнім зо-
ром, своєю фантазією, побачити по можливості чітко, і 
потім зафіксувати своє бачення у формі чорнових ма-
люнків на папері. Зв'язна, упорядкована серія таких на-
черків складе так називаний сценарій  навчальної про-
грами. Чим повинний відрізнятися такий сценарій від 
простого змісту теми,  викладеного словесно? Своєю 
граничною конкретністю, образністю, що однозначно 
розуміється. Основу сценарію складає покадровий 
план. Це – точний опис кожного окремого кадру і кож-
ного елемента, що входить у цей кадр.   

Опис окремого кадру  починається з його загального 
виду, своєрідного монтажного ескізу. Для його створен-
ня зовсім не обов'язково бути художником – потрібно 
будь-якими умовними фігурками відобразити бажане 
розташування об'єктів на екрані. Можна навіть викорис-
товувати овали або прямокутники з написами в них – 
«будинок», «дерево», «людина», «напис» і т.п.     

Потім для цього кадру  потрібно розписати, які еле-
менти навчального призначення  потрібно буде в 
нього вставляти. (Декоративні елементи – те ж дерево 
або будинок – можуть бути будь-якими, їх можна піді-
брати в процесі роботи з наявних колекцій кліпарту. А 
от елементи, що несуть навчальну інформацію з конк-
ретної  дисципліни, потрібно цілеспрямовано розшуку-
вати в якихось тематичних добірках, або виготовляти 
самостійно, вручну.)  Усю цю роботу зручно робити у 
виді таблиці, де кожен стовпчик відображає якийсь один 
тип інформації. Умовний зразок таблиці: 
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У кожному стовпці будуть записуватися тільки імена 
файлів, що містять необхідну для конкретного кадру 
інформацію. А самі файли рекомендуємо розмістити по 
відповідних папках, розташованих усередині однієї за-
гальної папки з назвою всього проекту. У підсумку 
вийде  окрема гілочка на загальному дереві каталогів, у 
якій усі матеріали створюваного посібника зосереджені 
в одній групі папок.  
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Це зручно і для пошуку, і для створення гіперпосилань. 
(Дуже наполегливо нагадуємо: посилання потрібно ро-
бити тільки відносні; при використанні абсолютних 
посилань у випадку копіювання на інший носій створена 
система працювати не буде.)  А по завершенні роботи  
загальна папка проекту (у даному випадку – «Мій під-
ручник») може копіюватися або переміщатися куди за-
вгодно, і при цьому всі гіперпосилання будуть зберігати 
свою працездатність.   

Далі потрібно буде «нормалізувати» усі підібрані зо-
браження, встановити для них мінімально необхідні ро-
зміри.  

Мова йде не про масштабування картинок, тобто 
просте перетаскування їхніх граней курсором. При цьо-

С:\ 

Мої документи 

Мої малюнки 

Мій підручник 

Тексти 

Малюнки 

Звуки 

Відео 
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му міняється тільки видиме представлення картинки, а її 
розмір у кількості крапок і обсязі займаної пам'яті за-
лишаються незмінними. Для фонових картинок це вза-
галі неприйнятно – вони завжди розкриваються у свій 
повний розмір. Якщо вони самі по собі більше, ніж роз-
мір екрана – на екрані відобразиться тільки їх лівий вер-
хній кут. Якщо ж вони менше екрана, то комп'ютер по-
каже відразу кілька екземплярів такої картинки, розмі-
щених у шаховому порядку («забрукує» екран картин-
кою).  Щоб уникнути цих явищ, потрібно відкрити кар-
тинку в програмі Photoshop, відкрити в головному меню 
команду «Зображення», у ній – «Розмір малюнка», і в 
ній встановити бажаний розмір малюнка в пікселях по 
ширині і висоті (див. малюнок). 

(Піксел або піксель – від англ. Picture element, пікче 
елемент – дрібний елемент будь-якої картинки, конк-
ретно – одна крапка. Для фонових малюнків розмір ка-
ртинки звичайно роблять рівним дозволу екрана, напри-
клад, 800х600; іноді має сенс робити його трішки мен-
ше, якщо на екрані передбачається яка-небудь рамка, 
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що прикриває краї, а фоновий малюнок потрібно пока-
зати весь, без обрізки країв.) 

Для картинок, що вставляються усередину робочої 
сторінки підручника, така підгонка за розміром не на-
стільки критична, але збереження великих розмірів зо-
браження помітно «грузить» підручник, збільшує його 
обсяг на диску, а при візуальному  масштабуванні до 
маленького розміру – суттєво погіршує якість зобра-
ження. 

*Примітка: Зовсім необов'язково заповнювати по 
кожному кадру ВСІ стовпці таблиці – це залежить від 
змісту кадрів. Далеко не завжди потрібні графіки або 
таблиці, дуже рідко можуть використовуватися відео-
записи, і т.д. Усе визначається сутністю кадру і тією 
педагогічною задачею, яку для нього планує автор.  

Подібна сценарна робота має досить високу специ-
фічність. Здатністю образного, «режисерського» бачен-
ня наділені далеко не всі. Самостійно до володіння цими 
навичками прийдуть тільки дуже зацікавлені, талановиті 
педагоги. Щоб прилучити до такої роботи всю масу мо-
лодих учителів – потрібно спеціально працювати. У си-
стемі педагогічних вузів ця грань професійної підготов-
ки повинна одержати гідне місце і повноцінну реаліза-
цію. 

* Слід пам'ятати, що комп'ютерні матеріали розра-
ховані на багаторазове і навіть багаторічне викорис-
тання. Процес їхнього створення і модернізації – до-
сить трудомісткий. Але методичне забезпечення уроку, 
зроблене добре  один раз, убереже педагога від щорічно-
го виконання тієї ж роботи. А вимога постійного відно-
влення матеріалу за рахунок принципово нових або про-
сто цікавих фактів у педагогіці завжди  залишиться 
незмінною.                                                                                    
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3. Керування процесом навчання і формування осо-
бистості. 
Про необхідність подібної підготовки раніше гово-

рилося вже досить багато. Суть її зводиться до того, що 
вчитель (будь-якого рівня!) повинний вміти  
a) ефективно керувати емоційною атмосферою класу,  
b) підтримувати в присутніх активний інтерес до теми 

заняття, 
c) стимулювати активну роботу студентів, 
d) вирішувати задачі індивідуалізованого підходу (від-

чувати нюанси психологічної настроєності окремих 
студентів, коректувати їхню роботу відповідно до їх 
індивідуальних інтересів і здібностей, час-в-час га-
сити небажані емоції, «знімати» прояви млявості і 
пасивності). 

Якоюсь мірою це перегукується з методиками роботи 
представників «інтенсивної» педагогіки (Г.Лозанов), але 
більше наближається до роботи практичного психо-
лога. В умовах дуже інтенсивної самостійної роботи 
студентам потрібна не допомога-підказка, а постійна 
духовно-эмоційна підтримка, по суті – щось начебто 
відбудовної психотерапії. Досвід подібної роботи (але 
не в шкільній педагогіці!) є – це робота парафіяльних 
священиків і дореволюційних дільничних лікарів. Свя-
щеники не випадково були постійними відвідувачами в 
кожній родині свого приходу -  вони знали життєві 
складнощі і моральні проблеми кожної родини, і, вико-
ристовуючи авторитет церкви, вміли в потрібних випад-
ках час-в-час включатися у взаємини людей, делікатно і 
вміло гасити можливі стреси і конфлікти. Здається, що 
їх цьому учили спеціально. Що стосується лікарів, то 
невипадково сформувалося уявлення: якщо тільки після 
розмови з лікарем хворому не стало хоча б трішки лег-
ше – виходить, це був не лікар, точніше – поганий лікар.  
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При досить великому обсязі психологічних знань, 
що включаються в навчальні програми педагогічних ву-
зів, навичок подібної діяльності вузи не забезпечують. 
В даний час зміни в умовах навчальної роботи сформу-
вали чітке соціальне замовлення: школі і вузу потрібні 
педагоги, що поєднують глибину професійних знань 
з майстерністю роботи практичного психолога.  Це – 
вимога часу, і чим скоріше це буде враховуватися, тим 
буде краще для наших дітей. 

 
                         *    *    *    *    *  

 
§7. Форми навчальної діяльності учнів  
      в умовах комп'ютеризації. 

 
Форми навчальної діяльності тих, хто навчається, в 

нових умовах також зміняться, і дуже суттєво. Насампе-
ред – в практику навчальних дій увійде повсякденна 
домашня робота на комп'ютері. Особлива увага до 
слова «домашня» викликано тим, що ця робота по'язана 
з певними санітарними нормами. І якщо в рамках школи 
або вузу ми якось можемо контролювати їхнє виконан-
ня, то в домашніх умовах це залежить тільки від уваж-
ності батьків і рівня самосвідомості учнів. Звичайно, і 
школа, і вуз будуть проводити відповідну роз'яснюваль-
ну роботу, але без розумної підтримки родини цю про-
блему вирішити неможливо.  

Уточнимо предмет розмови. Мова йде не про казки 
про жахливе і небезпечне опромінювання (його фактич-
но немає!) – мова йде про дуже прості і зрозумілі речі, 
такі, як режим роботи, організація свого робочого місця, 
продумане освітлення і своєчасне провітрювання кімна-
ти, цілеспрямованість використання комп'ютера, розум-
не дозування часу спілкування з ним. Особливо це сто-
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сується молодших школярів, де неуважність до зазначе-
них факторів може привести до серйозної патології. 
Отже, перший висновок – прийомам раціональної робо-
ти на комп'ютері і дозуванні часу цієї роботи потрібно 
навчати, і чим раніше, тим краще. 

Що стосується конкретних навчальних дій – на-
самперед потрібно загальними зусиллями якомога ра-
ніше сформувати в дітей ставлення до комп'ютера 
саме як до серйозного робочого інструмента, знаряддя 
інтелектуальної праці, а не як до засобу розважального 
проведення часу. (До речі, це стосується і студентів.) 
Справа в тому, що педагогіка тут, як завжди, вже від-
стала і випустила ситуацію з рук. Наймогутніша машина 
розважальної індустрії захопила інформаційно-
розважальний простір, підкорила собі буквально всі за-
соби мобільного доступу до інформації і дуже ефектив-
но проводить свою «виховну» роботу набагато раніше, 
ніж це встигає зробити школа. Стихія розважальності, 
яка нав'язується щомиті по всіх каналах, додає види-
мість змісту безглуздому марнотратству часу, і на-
в'язує це молоді як стиль життя, як загальновизнаний 
життєвий стандарт. Боротися з цим дуже складно, але 
поки що можливо, і починати це потрібно якомога ра-
ніше. 

Наступна базова дія учня – пошук інформації. На-
явність вже створених програмно-навчальних комплек-
сів, що зберігають весь навчальний матеріал у концент-
рованому виді, багато в чому знімає цю задачу.  Однак 
інформаційно-середовищний підхід до проблеми ком-
п'ютеризації з кожним роком буде розвивати і розши-
рювати ідею пошуку знань в Інтернеті. Тому від учнів 
стане потрібним  
• уміння швидке й оперативно вести пошук інформа-

ції в Інтернеті; 
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• уміння користуватися різними пошуковими маши-
нами; 

• знати синтаксис запитів у різних „по шукачах”; 
• створювати складні запити  для проведення пошуку 

по декількох пошукових серверах з наступним сор-
туванням отриманих даних. 
Подальша дія учня – створення особистої інфор-

маційної бази. Безсистемний пошук в інтернеті здатен 
дуже швидко засмітити комп'ютер, перетворити його в 
купу неупорядкованої і тому - непотрібної інформації. 
Тому з перших же спроб звертання до інтернету в рам-
ках навчальної роботи вкрай необхідна розробка те-
матичної структури свого інформаційного масиву, 
вибір якихось постійних стандартів для файлів, що збе-
рігаються, визначення змістових пріоритетів - що обо-
в'язково зберігати у власній пам'яті, а що залишити для 
збереження у комп'ютері (але завжди знати, де це зна-
ходиться). Матеріальною основою такої індивідуальної 
бази даних може бути і просто добре продумана файло-
ва система, і реальна база на основі My SQL, і база з ро-
звинутим інтерфейсом, побудована в програмах MS 
Access. Paradox, FoxPro і т.п. Усе це робиться досить 
просто, а навички культури роботи з інформацією при-
щеплює дуже добре. 

Усім, хто навчається, постійно приходиться вести рі-
зні робочі записи. В умовах НІТ виконання рукописних 
записів з екрану ПК у зошит виглядало б просто безглу-
здим. Отже, і записи свої учень повинен робити також 
за допомогою комп'ютера. А це означає, що учні пови-
нні створювати у своїх комп'ютерах електронні анало-
ги всіх традиційних атрибутів навчального процесу – 
папки, зошити, конспекти, письмові роботи і т.ін. Але 
писати конспект  на клавіатурі, маючи можливість лег-
ко копіювати будь-які текстові блоки, було б теж непра-
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вильно і навіть лицемірно. Отже, деяким чином міня-
ється поняття «конспект», точніше, формується нове 
поняття – «електронний конспект». Для того, щоб 
він був діючим, він повинен отримати якісь нові власти-
вості, або відповідати якимось новим умовам. 

Традиційний рукописний конспект цінний тим, що 
під час його створення навчальний матеріал проробля-
ється у свідомості студента двічі: один раз – під час чи-
тання і добору змістовно важливих моментів тексту, 
другий - безпосередньо в ході виконання записів у кон-
спекті. Ідеальний випадок – коли зміст прочитаного 
фрагмента студент записує своїми словами, так, як він 
це зрозумів і сприйняв. Але навіть при виборі і букваль-
ному переписуванні фрагментів авторського тексту сама 
процедура добору найкоротших формулювань і політе-
рного контролю за виконанням запису  змушують сту-
дента уважно вчитуватися в текст джерела і внутрішньо 
проговорювати те, що він записує. Це сприяє осмис-
ленню і запам'ятовуванню прочитаного хоча б на рівні 
оперативної пам'яті. При комп'ютерному копіюванні ні-
чого такого не відбувається. Тому бажано установити 
такий порядок створення електронних конспектів, щоб 
він також супроводжувався активними миследіяльніст-
ними операціями. Можливі варіанти: 

a) зобов'язати студентів закінчувати кожну компі-
ляцію (серію скопійованих записів) власним ко-
ротким резюме, набраним з клавіатури і викладе-
ним своїми словами; 
* Для оформлення власних вставок у конспекті 
бажано сформувати особливий текстовий шаб-
лон і користуватися їм постійно. 

b) проводити регулярні бліц-опитування типу 
«Зміст моїх конспектів»;  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  122 

c) під час занять пропонувати завдання типу «Дове-
сти якусь думку і підтвердити доказ цитатами зі 
своїх конспектів» (сам доказ набирається на  
клавіатурі, а цитати копіюються і 
вставляються у доказ звичайним способом). 

Домашні завдання, виконувані на комп'ютері, 
можуть бути дуже різними, як і форми їхнього пред'яв-
лення. Це, приміром, можуть бути: 

a) пошук і систематизація даних, що пояснюють і 
підкреплюють основній зміст підручника; 

b) порівняльний аналіз подій, точок зору, процесів 
або явищ; 

c) підготовка презентацій з конкретних моментів 
досліджуваної теми; 

d) розробка питань і відповідей для поповнення тес-
тових завдань; 

e) рецензія на чиюсь роботу, твір або подію – чітко 
аргументована, підкріплена цитатами й ілюстро-
вана; 

f) реферат-дослідження з проблем, які недостатньо 
висвітлені в базових навчальних курсах (доруча-
ється тільки зацікавленим студентам як знак до-
віри і поваги до їхньої роботи). 

* Список дуже короткий. Сфера діяльності – нова, 
пошуки в цьому напрямку тільки починаються, тому 
все ще попереду. 
Як видно з цього списку, нові технології дозволяють 

додати учнівським роботам досить високу практич-
ну цінність. Будучі з самого початку  мультимедійни-
ми, вони на момент створення вже готові до публікації, 
до пред'явлення по мережі, до оперативного включення 
в уроки. Вони реально можуть поповнювати методич-
ний фонд навчального закладу, служити доповненням 
або розвитком існуючих електронних підручників. А 
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вимога чіткого оформлення посилань і цитат формує в 
студентів прийоми і навички наукового мислення. Роз-
міщення їх у мережному фонді відкритого доступу 
(природно, зі збереженням прізвища автора, зведень про 
нього, дати створення і прізвища керівника) може стати 
для авторів досить престижним способом самоствер-
дження і добрим  трампліном до початку серйозної дія-
льності.  
Примітка: При всій перспективності і привабливос-

ті мультимедійних домашніх робот все-ж таки виникає 
ностальгія по роботам рукописним. І справа не в тім, що 
там включаються не комп'ютерні копії, а «живі» малюн-
ки. Справа – у втраті культури рукописного тексту. По-
коління втрачають навички написання текстів своєю ру-
кою. Процес цей, більш тривалий і трудомісткий, су-
проводжувався більшою щиросердечною віддачею, бі-
льшою роботою думок і почуттів. Спілкування через 
листи склалося в самостійний літературний жанр («епі-
столярна спадщина»); існують «романи в листах» і т.п. 
Зараз усе це заміняється, точніше – витісняється швид-
ким метушливим спілкуванням (мобільник, Skype, SMS, 
MMS). Два моменти цього прооцесу представляються 
досить трагічними за своїми наслідками: 
1) губиться (дрібніє й опошлюється) наша внутрішня 

культура, культура почуттів, щиросердечна тонкість 
і уважність у взаєминах з людьми; 

2) губиться й іде в минуле сама навичка рукописання. 
Як наслідок, ми маємо в масі потворний почерк, 
який не можна розібрати, дивовижні граматичні по-
милки, повну втрату відчуття краси мови і у житті, і 
у мистецтві. А на цьому ґрунті махровими кквітами 
розцвітає так звана «поп-культура», що не має з 
культурою нічого спільного, безперервно затвер-
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джуючі і закріплюючи атмосферу масового дебіліз-
му.  
Власне кажучи, мова тут йде зовсім не про почерк і 

його зручність для читання. Так, почерк у всіх людей 
індивідуальний і не завжди красивий. Але згадаємо, що 
писемність – це засіб спілкування з іншими людьми. 
Отже, почерк при будь-якому зовнішньому вигляді по-
винен бути легко розбірливим. Нечитаність почерку – 
це демонстративна неповага до людей. Крім того, люд-
ська рука – це особливий орган, функціональний розви-
ток якого напрямки, безпосередньо впливає на розвиток 
мислення. Тому, втрачаючи 10-12-річнє тренування ру-
ки в створенні рукописних текстів, ми втрачаємо щось 
дуже істотне і у розумовому розвитку цілих поколінь. 
Зрозуміло, що технічний прогрес не зупинити (та й не 
треба!), але і з такими втратами миритися немає ба-
жань. Тому питання про рукописні записи залишається 
відкритим. І можна тільки помріяти, що згодом став-
лення до дійсного, не комп'ютерного рукопису  підви-
щиться, як ставлення до всякої ручної роботи високого 
рівня. 

 
 

§8. Про інформаційну щільність 
      навчальних текстів. 

 
Сакраментальне питання будь-якого навчального 

процесу – якими мірками, у яких одиницях оцінювати 
його результати. Докладніше про це буде сказане ниж-
че, а поки – одне попереднє міркування. Звичайно якість 
навчання оцінюється за результатами різних опитувань. 
Спосіб звичайний, припустимий, але має серйозні недо-
ліки. Будь-які опитування страждають неповнотою; в 
автоматизованих опитуваннях велика імовірність випа-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  125 

дкового угадування; усні опитування можуть оцінюва-
тися суб'єктивно; письмові опитування можуть бути 
сфальсифікованими, або ж просто залежати від випад-
кових причин (слабке володіння писемною мовою, на-
стрій, психологічні нюанси). Як би ми ні намагалися ні-
велювати ці недоліки множинністю даних або голово-
ломнми системами математичних підрахунків – все од-
но ні абсолютної повноти охоплення матеріалу, ні по-
вної об'єктивності і неупередженості на цьому шляху 
уникнути не вдається.  

Хочеться запропонувати гіпотетичний шлях введен-
ня в процес оцінювання деяких точних параметрів.  

В усіх колишніх методиках ми оцінювали знання 
учня (студента), які він зміг продемонструвати, відпові-
даючи на питання. А що, якщо включити в оцінку не 
результат роботи учня по засвоєнню знань, а самі знан-
ня, які він засвоює? Іншими словами – почати вимірю-
вати й оцінювати кількісно той обсяг знань, який 
містить у собі конкретна тема або розділ навчально-
го курсу? Але як можна оцінити «кількість знання»? У 
яких одиницях? 

У першому наближенні ми пропонуємо для цього 
власну «мірку знань», власну одиницю – Бін (bin, «бал 
інформативності»). Одиниця нова, експеріментальна, 
тому вимагає деяких пояснень. 

Насамперед, ми прийняли за аксіому, що ця одиниця 
– не абсолютна, не стабільна, і визначається тільки для 
конкретної науки або області знань, і тільки в ній може 
згодом застосовуватися. Безглуздо визначати, що більш 
вагомо – біном Ньютона, теорема Піфагора або ство-
рення Моцартом симфонії №40. А от в рамках геометрії, 
маючи на увазі теорему Піфагора, можна порівнювати її 
з іншими положеннями цієї науки і встановлювати від-
носну рівність або нерівність їхнього наукового значен-
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ня. Імовірно,  навряд чи має сенс порівнювати значу-
щість саміх теорем – їх можна зрівняти. Але, крім тео-
рем, що утворюють кістяк науки, у ній є ще безліч фак-
тів іншого рангу, менш значних, але цікавих, корисних і 
таких, що мають певний професійний сенс. Наприклад, 
у тій же геометрії поняття паралельності – це фундаме-
нтальне знання, а спосіб побудови геометричних фігур 
методом рівнобіжного перенесення – це практична на-
вичка, заснована на принципі паралельності, навичка 
дуже цінна, корисна, але – вторинна. Отже, і оцінка її в 
системі бін повинна бути нижче. 

Керуючись подібними розуміннями, можна в рамках 
будь-якої навчальної дисципліни вибудувати свою ієра-
рхію значеннєвих одиниць. Наприклад, у курсі історії 
західноєвропейської музики це може виглядати так: 
1. Історична подія, що має велике значення для всього 

регіону (наприклад, Французька буржуазна револю-
ція) – 10 бін. 

2. Історична подія, що має велике значення для окремої 
країни (наприклад, прихід до влади пуритан в Анг-
лії) – 9 бін. 

3. Художня подія, що має великий суспільний резонанс 
і значимість (виконання Мендельсоном «Пристрас-
тей за Матфеєм» И.С.Баха і відродження слави Баха 
як композитора) – 8 бін. 

4. Біографічний факт, що має велике значення для фо-
рмування творчого портрету композитора (відвіду-
вання Р.Шуманом або Ф.Лістом концертів скрипаля 
Н.Паганіні) – 7 бін. 

5. Характеристика окремого періоду у творчості конк-
ретного композитора – 6 бін.           

І так далі. 
Зрозуміло, запропонований підхід не є суворою фо-

рмалізацією процедури оцінювання елементів знаннєво-
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го масиву. Тут багато чого поки ще емпірично і дуже 
приблизно, але – краще робити хоч щось, чим нічого! І 
потім – якщо в рамках тієї ж історії музики уважно роз-
робити подібну градацію до кінця і потім строго дотри-
муватися її протягом всього курсу, вона може стати ціл-
ком прийнятною основою для введення кількісних кри-
теріїв і інструментальних методів оцінки результатів. 
Природно, перед цим необхідно виконати підготовчу 
роботу - проаналізувати весь текст підручника і визна-
чити інформаційну цінність кожної сторінки, кожного 
абзацу. Це – дуже велика і трудомістка робота, але ро-
биться вона один раз, а результати будуть використову-
ватися багато років, тому складність підготовки можна в 
розрахунок не приймати. 

Що дає таке ранжирування навчальних текстів? По-
перше, воно дозволить регулювати обсяг навчальних 
тим і завдань для самостійної роботи не за зовнішніми, 
формальними ознаками (кількість слів, сторінок, зна-
ків), а за об'єктивними показниками (кількість значен-
нєвих одиниць і їхня сумарна оцінка в бінах). По-друге -  
у такий же спосіб визначається інформаційна цінність 
(коефіцієнт цінності?) кожного тестового опитування; 
перемноживши отримані при тестуванні оцінки на цей 
коефіцієнт, одержуємо реальну оцінку, скоректовану по 
науковій значущості заданих питань. Виходячи з зага-
льної оцінки всього матеріалу за семестр, можна позна-
чити певні нормативи, необхідні для одержання тієї або 
іншої підсумкової оцінки за семестр. І, нарешті, порів-
нявши сумарну інформаційну значимість усіх тестів з 
інформаційною оцінкою всього досліджуваного матері-
алу, одержуємо оцінку якості тестування. 

*До речі – розділивши загальний показник інформа-
ційної цінності публікації на її обсяг у сторінках або 
словах, одержуємо дуже корисну й ефективну оцінку 
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інформаційної щільності будь-якої наукової праці. Ви-
рішальною оцінкою наукової значимості роботи це 
служити, звичайно ж, не може, оскільки ніяка ариф-
метика не в змозі виявити ступінь новизни і рівень пер-
спективності даних, викладених у дослідженні. Однак 
для характеристики професійного рівня автора цей по-
казник можна вважати досить істотним. 

 
§9. Організаційні форми контролю. 
І що ж у підсумку? Як будувати стратегію контролю 

за роботою студентів і якістю засвоєння ними досліджу-
ваного матеріалу? На наш погляд, контроль повинний 
бути - а) постійним;  б) різноманітним.  

 Насамперед – потрібно визначитися з цілями кож-
ного етапу контролю.  

Оперативний, поточний контроль потрібен не ви-
кладачам. Постійний, безперервний контроль (точніше – 
самоконтроль!) потрібний сумлінним студентам для то-
го, щоб вони відчули свою впевненість і задоволення від 
добре виконаної роботи. Тому в  комплексі учбово-
програмного забезпечення дуже бажано передбачити 
можливість індивідуального самоконтролю по кожній 
окремій темі курсу.  Чи будуть результати такого конт-
ролю прийматися в увагу викладачем – краще залишити 
це на розсуд студента, і передбачити в тестуючій про-
грамі особливу команду типу «Зберегти результати» або 
«Включити в оцінку». Тести для такого контролю мо-
жуть бути досить простими, деталізованими, розрахова-
ними багато в чому  на запам'ятовування фактів. 

Інша форма контролю може бути позначена як 
«Стимулюючій контроль». Такий контроль можна про-
водити регулярно на початку кожного уроку. Питання 
цього етапу, побудовані на змісті попереднього заняття,  
можуть бути більш глибокими, розрахованими на осми-
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слене повторення, на міркування, на уміння формулю-
вати відповідь у розгорнутій формі. По суті, головна за-
дача цього опитування – не саме опитування, а активне 
повторення попередньої теми, оновлення її в пам'яті уч-
нів і підготовка їх до сприйняття нового матеріалу.  При 
необхідності можна по закінченні тесту провести обго-
ворення тих питань, які викликали утруднення в студен-
тів. Такий тест зручніше проводити в писемній формі, 
відводячи на його виконання не більше 10 хвилин. Об-
говорення і роз'яснення, якщо це необхідно, логічніше 
проводити після того, як листки з відповідями вже зі-
брані. Для обліку результатів цього опитування напри-
кінці семестру має сенс підсумовувати їх по кожному 
студенту за весь семестр, і виставляти оцінку або по се-
реднім показникам, або по динаміці зміни показників 
від початку до кінця семестру. Реалізувати такі опиту-
вання дуже легко з допомогою презентації Power Point, 
установивши автоматичну зміну слайдів з частотою, 
наприклад, 1 кадр на хвилину. 

Наступний етап контролю – великий тест по закін-
ченні вивчення кожного модуля. Цей варіант контролю 
цінний тим, що містить у собі і розгорнуті письмові від-
повіді на теоретичні питання. В принципі тести подіб-
ного типу вже добре відпрацьовані й особливого пояс-
нення не потребують. 

В рамках дисципліни «Історія музики», як уже неод-
норазово підкреслювалося,  крім традиційних текстових 
матеріалів, вивчається ще один досить специфічний ма-
теріал – музичний, тобто музика в її реальному звучан-
ні. У зв'язку з цим виникає маса дискусійних моментів – 
що значить «вивчати музику», чи можна взагалі так го-
ворити про мистецтво, що таке «знати музику», і яким 
способом можна вимірювати рівні і якості цього знан-
ня?  
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Приймемо як аксіому наступну думку. При вклю-
ченні в навчальний процес великої кількості музичного 
матеріалу істотно змінюється один із принципових мо-
ментів – музика, продовжуючи залишатися мистецтвом, 
перестає бути об'єктом тільки эстетичного сприйнят-
тя і стає, паралельно з цим, об'єктом сприйняття пі-
знавального, перетворюється у своєрідний навчальний 
матеріал. При цьому вона неминуче повинна одержати 
ряд властивостей, характерних для будь-якого навчаль-
ного матеріалу взагалі. 

Будь-який навчальний матеріал існує в якійсь мате-
ріальній формі – підручник, посібник і т.п. При цьому 
він стає стабільним, піддається логічно виправданому 
розподілу на частині, припускає можливість багатора-
зового повторення в цілому і вроздріб. Вивчення музи-
чного матеріалу, як і будь-яка цілеспрямована дія, по-
винно бути спрямоване на якийсь конкретний резуль-
тат. У рамках навчального процесу таким результатом 
може бути тільки оцінка, отримана студентом при пе-
ревірці його роботи. 

Розглядаючи з цих позицій музику, ми змушені ви-
знати, що практично єдиною матеріальною формою іс-
нування музики, яка найбільш повно відповідає вимогам 
навчального процесу, є звукозапис. Він абсолютно ста-
білен, припускає логічно виправданий розподіл на час-
тині, може відтворюватися будь-яку кількість разів. 
Звукозапис кращий навіть у теоретичному плані. Цілий 
ряд дослідників (І.І.Земцовський, А.Моль і ін.) пропо-
нують розглядати конкретне виконання музики не як 
контекст, а як текст. І, звичайно, чисто практичне розу-
міння: тільки в звукозаписі можна почути будь-яку му-
зику в її натуральних, природних тембрах. Ніяка піаніс-
тична майстерність педагога не може замінити ні шля-
хетність звучання віолончелі в «Лебеді» К.Сен-Санса, ні 
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блиск симфонічного оркестру в 4-й симфонії 
Ф.Мендельсона, ні чарівність розкішного голосу 
Л.Паваротті в партії Герцога («Ріголетто» Дж.Верді).  У 
пресі було багато різних дискусій про порівняльні якос-
ті звукозапису і «живого» виконання, особливо в зв'язку 
з такими явищами у виконавстві, як, приміром, Глен 
Гульд. Нам представляється неправомірною сама поста-
новка подібних питань. Звукозапис не є одним з варіан-
тів виконання – це один зі способів існування, збере-
ження музики, що функціонує паралельно з нотним за-
писом. Зрозуміло, звукозапис не відтворює психологіч-
ної настроєності концертного залу і всіх тих умов, що 
супроводжували «живе» виконання. Однак музика – ми-
стецтво звукове, і обстановка концерту, що має значен-
ня для суб'єктивного сприйняття окремих слухачів, для 
самої музики практично індіферентна. У цьому сенсі 
звуко-запис – цілком надійний спосіб збереження музи-
ки у всій її об'єктивності, а це -  саме те, що необхідно 
педагогіці.  

Так що ж все-таки вважати знанням стосовно до му-
зики? 

Музика – явище духовного життя, і, говорячи про 
знання музики, здається, неможливо обійти питання про 
її змістовну сторону. Однак у рамках реального навча-
льного процесу слухання музики складає лише одну ча-
стину її вивчення. Всі інші частини занять – історико-
теоретичні – служать єдиної мети: всебічному осмис-
ленню почутої музики. Але для того, щоб у теоретичній 
частині занять студенти мали матеріал для осмислення, 
вони повинні насамперед освоїти саму музику, її звуко-
ву тканину. Саме з цією метою і вводиться слухання му-
зики. Однак, якщо процес пізнання в момент слухання 
музики спрямований на звукову тканину, то нічого ін-
шого при цьому і не може бути засвоєно. Отже, продук-
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том слухання музики як форми навчальної діяльності 
може бути тільки сама музика, пережита і відчута сту-
дентами і засвоєна ними на пам'ять. Звідси випливає, що 
перевірка знання музики можлива тільки з допомо-
гою самої музики, тобто шляхом пред'явлення ряду му-
зичних фрагментів для їхнього дізнавання, визначення й 
аналізу. Істотним і важливим саме в цьому виді перевір-
ки стає знов-таки не розкриття якогось змісту, а факт 
дізнавання і точної класифікації пред'явленого фрагмен-
та. Наявність такої перевірки певним чином дисциплі-
нує процес сприйняття, змушує студентів думати, дум-
кою виділяти ключові епізоди і представляти, як вони 
будуть названі в ході опитування.  

Запропонований спосіб перевірки знання музики - не 
новий. Його часто називають іноді – вікториною, іноді – 
«угадайкою».  На наш погляд, назва «музично-звукове 
опитування» буде більш вірною і академічною. Щоб ре-
гулярне проведення таких опитувань стало системою, 
потрібна певена підготовка.  

В рамках нашого комплексу вся музика, включена 
до складу підручника, зосереджена в папці «Музика». 
Там зберігаються усі відібрані твори в повному обсязі. 
Циклічні форми розділені на частині, а вокальні цикли 
зібрані в окремі папки. Це – фундаментальний матері-
ал підручника, призначений для забезпечення самостій-
ного внеаудиторного слухання музики і її демонстра-
ційного показу  на лекціях. Для створення музичних 
опитувань на базі цього фундаментального фонду був 
створений спеціальний службовий фонд; ми назвали йо-
го «Дирекціон».  

Дирекціон містить у собі контрольні фрагменти 
всіх музичних творів, включених в опитування, пред-
ставлені у вигляді окремих файлів. Тривалість усіх фра-
гментів за часом приблизно однакова і складає від 40 до 
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70 секунд, тобто 1 хвилина – 1 хвилина 10 секунд. Щоб 
уникнути плутанини, назва кожного фрагмента відбита 
в його імені, але крім цього – усі вони пронумеровані в 
єдиному порядку, від першого до останнього, і все це 
відбито в одному загальному списку. Тепер або сам пе-
дагог, або  лаборант за вказівкою педагога можуть скла-
сти нове звукове опитування до найближчого заняття, 
вибравши в довільному порядку потрібну кількість фра-
гментів (звичайно 10 або 12) із заданого викладачем ді-
апазону, наприклад, у межах від 43 до 97 фрагмента. За 
допомогою будь-якого музичного редактора (Cool Edit, 
Adobe Audition і т.п.)  ця процедура виконується буква-
льно за 5 хвилин. Тепер потрібно виписати (або скопію-
вати) із загального списку назви усіх відібраних фраг-
ментів, і музичне опитування готове. Величезна перева-
га таких опитувань полягає в тому, що вони об'єктивні і 
ніколи не викликають якихось заперечень з боку студе-
нтів. До того ж вони зберігаються в комп'ютері або на 
диску, і можуть потім використовуватися багато років. 

*Не можна забувати про те, що між фрагментами 
опитування повинні бути невеликі паузи повної тиші, 
теж бажано однакові, щоб студенти змогли закінчити 
свій запис і перевірити його грамотність. Це легко ро-
биться в тих же музичних редакторах за допомогою 
команд Generate -   Silence (“Генерувати» - «Тиша») – 
вставляються фрагменти повної тиші. Практика пока-
зала, що паузи в 5 секунд цілком достатньо. Зручно та-
кож записати спочатку за допомогою мікрофона  ого-
лошення про початок роботи, а наприкінці – про її заве-
ршення. 

Сама процедура проведення музично-звукових опи-
тувань дуже легко і зручно здійснюється знов-таки за 
допомогою аудіоредактора Adobe Audition (див. малю-
нок нижче). Це – також один з варіантів середовищного 
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підходу до технології навчання, коли при проведенні 
одного виду роботи використовуються більше ніж одна 
програма і більше ніж один документ. На малюнку вид-
но реальний момент проведення музичного опитування 
в умовах іспиту, коли в екзаменаційні квитки, крім двох 
теоретичних питань, включене ще завдання «Слухання 
музики». Педагог у ході іспиту має перед собою ком-
п'ютер (зручніше – ноутбук, але це не принципово), у 
який завантажені всі необхідні матеріали. При цьому на 
екрані він при бажанні може бачити їх всі одночасно. 

На малюнку нижче видно, що на задньому плані ро-
зкриті два об'єкти –  
а) папка «Квитки», що містить усі музичні квитки екза-

менаційної програми, кожної з яких запускається 
простим щигликом мишки; 

б) текстовий документ Word, у якому утримується до-
кладний опис змісту кожного квитка.  
Всю основну частину екрана  займає робоче вікно 

вже згадуваної програми  Adobe Audition. Синусоїди в 
центральному вікні – це звукові доріжки. Те,  що їх дві, 
означає, що всі записи - стереофонічні, крім останньої, 
записаної з монофонічної грамплатівки. «Порожні» 
проміжки між фрагментами – це пятисекундні вставки 
повної тиші, зроблені за допомогою команди Generate. 
У нижній частині вікна - панель керування, що нагадує 
магнітофонну. Саме цю функцію вона і виконує. З її до-
помогою можна запустити і зупинити програвання, «пе-
ремотати» запис до початку або кінця, за допомогою 
мишки вказати, з якого фрагмента треба грати далі. 

Подібні опитування можуть проводитися в будь-
якому класі. Мінімальні умови – один ноутбук і порта-
тивні звукові агрегати що підключаються через USB-
порт (до речі, деякі з них за якістю звучаня дуже при-
стойні). 
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На другому зображенні показано, як той же принцип 

просторової організації можна використовувати в ін-
шій сфері, наприклад, при виконанні перекладів з ро-
сійської на англійську за допомогою комп'ютера. Існу-
ють програми-перекладачі, що працюють дуже швидко 
й ефективно. Однак усім відомо, що ці перекладачі не 
роблять осмислений, граматично вірний переклад – во-
ни створюють так званий «дослівник», у якому кожне 
слово дається тільки у своєму основному, стандартному 
значенні, а далі потрібно правити текст вручну – уточ-
нювати контекстні значення  слів, регулювати узго-
дження часів, перебудовувати пропозиції відповідно до 
правил російської стилістики. При цьому потрібне звер-
тання до словників професійного рівня, наприклад, до 
словника «Лінгва». 

 
І на екрані видно, як ліворуч на задньому плані роз-

містився в окремому вікні вихідний текст, поверх – ро-
боче вікно перекладача «Сократ», а праворуч бачимо 
робоче вікно словника «Лінгва». Від знання основ анг-
лійської граматики це не рятує, але швидкості, ефектив-
ності  роботи сприяє досить помітно. 

Про механізми контролю. У Пк-підручниках мож-
на установити різні контролюючі модулі, у тому числі і 
такі, котрі будуть реєструвати кількість «підходів» кож-
ного окремого студента до програми, а також тривалість 
кожного окремого підходу і сумарний час занять кожно-
го студента за семестр (і це бажано зробити!).  

Однак усі подібні модулі фіксують і обраховують 
тільки зовнішню, формально-кількісну сторону навча-
льного процесу. Як зробити так, щоб фіксувалися інші, 
чисто людські параметри – ступінь зацікавленості учня, 
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рівень його емоційної реакції, глибина розуміння пря-
мого і схованого змісту, міцність отриманого знання, 
якість мовного відпрацьовування тем, уміння зацікавити 
новим знанням інших людей?   Чи можливо це взагалі? 
Потрібно чи це взагалі? Якою мірою можливість такого 
контролю залежить від зацікавленості,  ділової компе-
тенції і загальної культури керівників?  Очевидно, ці і 
подібні міркування підводять нас до цілком очевидної і 
банальної істини: потрібно просто любити свою роботу 
і мати нормальну совість, не скривлену реаліями 
псевдосучасності.  Чи забезпечує нинішня обстановка 
у вузах формування в студентів цих вихідних, первіс-
них якостей, без яких педагогічна професія практично 
неможлива?..  Силове введення ЕГЭ переконує в прямо 
протилежному.   

Що ж стосується формування зазначених якостей 
особистості, те це - така сфера, у якій комп'ютерні тех-
нології неспроможні.  Для рішення кожної з педагогіч-
них задач потрібен свій інструментарій: для передачі 
знань – одні, а для виховання, тобто тонкого глибинного 
впливу на особистість тих, яких навчають, – інші. Осо-
бистість може формуватися тільки особистістю – її мо-
ральністю, інтелектом, авторитетом, висотою своїх іде-
алів і життєвих цілей. Стати для своїх учнів такою 
ОСОБИСТІСТЮ – от що є на сьогоднішній день голо-
вною задачею будь-якого педагога. А головною його 
функцією стає здійснення постійного особистісного 
впливу на учнів з метою стимулювання їхнього всебіч-
ного розвитку, і уважного, тактовного коректування 
цього розвитку в напрямку, найбільш сприятливому й 
ефективному для кожного конкретного учня. Природно, 
здійсненню подібного коректування  повинен передува-
ти глибокий аналіз особистості кожного учня, пов'я-
заний зі специфічними вимогами досліджуваної дисци-
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пліни, і визначення оптимальних шляхів просування 
даної особистості в обраній професії й у знаннєвій 
сфері досліджуваної дисципліни.  

Далі повинен відбуватися «психологічний супро-
від», тобто індивідуальна психологічна підтримка кож-
ного окремого учня протягом усього терміну його на-
вчання. (Мова йде не про постійний повсякденний 
вплив на зразок амбулаторного лікування, а про систем-
ний психологічний моніторинг з проведенням випере-
джальних консультацій саме тоді, коли в у поведінці 
учня починає відчуватися потенційна можливість яки-
хось психологічних зрушень або неадекватних реакцій.) 
У світлі цієї задачі представляється необхідним пере-
гляд поняття «практична психологія» - необхідно виді-
лити психотерапевтичний аспект в особливу сферу дія-
льності, а от психодіагностику з наступною корекцією 
поводження й інтересів учнів - розглядати саме як ба-
зове значення поняття «практична психологія» (мо-
жливо, точніше – („педагогічна психологія”).  Вико-
нання саме цих функцій повинно стати основним обо-
в'язком педагогів в умовах інформаційного суспільства.  

Зрозуміло, до виконання цієї функції майбутніх 
учителів на стадії вузівського навчання необхідно готу-
вати. Будь-яка робота має і свою теоретичну основу, і 
свої методики, і навіть канони документального оформ-
лення даних. Усе це, разом з відповідною практикою, 
студенти педвузів повинні отримати в рамках свого на-
вчання, і, можливо, не як спецкурс з психології, а як 
обов'язковий додаток до курсів педагогіки і методики. 
У цьому випадку практична значимість психологічних 
знань буде визначена і сприйнята більш конкретно. 

*    *    *    *    * 
Залишилося одне велике питання. Тестові форми ко-

нтролю орієнтовані, здебільшого, на однозначні відпо-
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віді і не розкривають двох найважливіших характерис-
тик студента – його уміння мислити і його володіння 
професійно грамотною мовою. 

По першому моменту частковим рішенням проблеми 
може бути удосконалення методів тестування. Ма-
ються на увазі: 

a) використання різних типів тестування (тести на 
вибірку, на відповідність або невідповідність, на підста-
новку, на текстове введення відповідей з використанням 
ключових слів, на складання або упорядкування списку, 
на символьне позначення характеру зв'язків або взаємо-
дій, тести з образотворчим або звуковим пред'явленням 
питань, і т.п.);  
*Примітка:  Ця робота багато в чому гальмується ві-
дсутністю надійого загальнодоступного тестового 
редактора, що забезпечує можливість подібного вве-
дення і питань, і відповідей. Здається, що МН і О  давно 
повинно було б замовити своєму НДІ або інституту 
кібернетики виготовлення подібної базової тестуючої 
програми вільного наповнення, і забезпечити її копіями 
усі навчальні заклади. 
b) включення в коло завдань розгорнутих практичних 
робот на зразок курсових, котрі за структурою написан-
ня наближалися б  до наукового стандарту (обґрунту-
вання теми, мета, завдання і т.ін.)                                                                                                                       

Що стосується розвитку мови, то потрібно, перш за 
все, визнати принципову важливість цієї задачі. Усім 
відомо, що мова – це інструмент мислення. Людина з 
нерозвиненою мовою – напевно не читаючий, а, як на-
слідок, і не зростаючий фахівець, а викладач, недостат-
ньо володіючий мовою –  просто нонсенс, неприпусти-
ме явище. Здатність до розвинутої мові, як і будь-яка 
здатність, розвивається тільки у відповідній діяльності. 
Отже, необхідно будувати навчальний процес так, щоб 
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на кожному занятті помітна частина навчального часу 
приділялася колективному осмисленню пройденого ма-
теріалу і його мовному відпрацьовуванню вголос. Мож-
ливо, це може проходити  у формі активної співбесіди 
або диспуту. По суті, таке спілкування-диспут заміняє 
традиційне усне опитування, тільки протікає в більш 
природних і демократичних обставинах. 

Отже, загальна схема навчальної роботи предста-
вляється такою: педагог знаходить або створює ком-
п'ютерну навчально-інформаційну базу, студенти осно-
вну частину інформації отримують у режимі самостій-
ної роботи з нею, на занятті педагог розставляє значен-
нєві акценти і пояснює складні місця, а потім йде мовне 
відпрацьовування пройденого. 

До речі, останній момент – осмислення і мовне від-
працьовування – був і залишається для педагогів най-
складнішим. Це саме той момент, де творчість педагога, 
точніше – його здатність до творчості як би розкри-
вається і стає однозначно помітною усім присутнім.  
А що саме  розглядається в даному випадку як педаго-
гічна творчість? 
1. Уміння зосередити на собі увагу аудиторії й утриму-

вати її на всьому протязі диспуту або заняття. 
2. Уміння так формулювати питання, щоб вони викли-

кали в студентів загальний інтерес і бажання висло-
витися. 

3. Уміння оперативно, але тактовно керувати ходом 
дискусії, допомагати студентам грамотно і точно 
формулювати їхньої думки, а в необхідних випадках 
– доповнювати їх своїми поясненнями. 

4. Уміння привчати студентів до свободи і широти ми-
слення, відкриваючи для них глибинні асоціації і 
паралелі з іншими подіями в історії культури, з 
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різними підходами до однієї і тієї же темі, наочно 
переконувати їх в привабливості багатої ерудиції.  

5. Уміння непомітно привчати студентів слухати один 
одного, радуватися вдалим висловленням інших, ар-
гументовано і поважно оцінювати виступи своїх ко-
лег.  
Тільки за таких умов педагог може відповідати тим 

високим цілям, що відкриваються для нього в педагогіці 
нового часу – бути не передавачем-ретранслятором 
знань, а духовним наставником студентів, їх керівником 
у безкрайньому світі науки, культури й інших духовних 
цінностей, накопичених людством, Учителем, що фор-
мує внутрішній світ молодих людей, їхній інтелектуаль-
ний і духовний вигляд. 

Самим реальним критерієм якості знань може слу-
жити тільки практика їхнього застосування в професій-
ній діяльності. З цієї простої думки виникає гіпотеза: а 
чи не можна побудувати навчальний процес таким чи-
ном, щоб однією з його фундаментальних частин 
стала реальна практична діяльність (не формальна 
«педпрактика», а дійсна робота з повним навантажен-
ням, що займала б помітну частину кожного семестру)?  
Фактор, що ускладнює - для глибини й обґрунтованості 
оцінки ця діяльність повинна бути пов'язана не тільки з 
виконанням повсякденних стандартних функцій, але і з 
необхідністю власного осмислення й обґрунтованого 
рішення творчих проблем підвищеної складності, що 
виникають у рамках повсякденної роботи. Задача – 
вкрай проблематична, узгодження дій між вузом і виро-
бництвом може бути дуже складним. Але – чому б і не 
помріяти?.. 

Закінчити розмову про оцінку якості навчання хо-
четься трохи смутним міркуванням. 
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Скільки б ми ні говорили про методики, тестування і 
т.ін., самою об'єктивною оцінкою якості навчання фахі-
вця, як уже було сказано, є все-таки якісний рівень його 
практичної роботи по закінченні вузу. Сама переконли-
ва оцінка і самий серйозний вирок для вузу – це рівень 
попиту на його випускників. Хто повинен оцінювати 
якість роботи молодих фахівців?  Природно, їхній без-
посередній керівник. Але для цього він сам повинен бу-
ти не просто фінансовим хазяїном підприємства, а дуже 
серйозним фахівцем у своїй області, який щиро зацікав-
лений у високому професіоналізмі своїх працівників, 
здатний особисто їх оцінювати і готовий винагороджу-
вати по заслугах. Тобто все повинно відбуватися, як на 
звичайному ринку праці – попит народжує пропозиції. 
Однак нинішній стан у соціальній сфері великих надій 
не дає. Кризовий стан нинішнього освіти має конкретні 
соціальні причини – відсутність у країні реалістичного 
вектору розвитку, моральну дезорієнтацію, знецінюван-
ня освіченості, тотальну недовіру до дій влади. Усе це 
сильно змінило, точніше – скривило шкалу людських 
цінностей, а в кінцевому рахунку – визначило ставлення 
до школи і до навчання взагалі. Намагаючись якось вря-
тувати ситуацію реформами в освіті, ми намагаємося 
вирішити соціальні проблеми педагогічними засобами. 
Це нереально і неправильно в принципі. Дефекти, поро-
джені соціальними причинами, потрібно усувати соціа-
льними заходами. Стабільність у виробничій сфері, 
реальний попит на висококваліфікованих фахівців, 
гідна оплата, чіткі перспективи професійного і слу-
жбового зростання – при наявності таких умов пре-
стиж дійсної, глибокої освіченості зросте сам собою, 
і школа будь-якого рівня змушена буде намагатися не 
відстати від зростаючих вимог життя. І тоді вже 
знадобляться не реформи, а дійсний, непідроблений ін-
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терес до новітніх досягнень педагогічної науки і праг-
нення звернути їх на потреби педагогічної практики з 
максимальною користю для справи.  
Розділ 3.  Проблеми практичного використання  
                  новітніх технологій. 
 

У такій галузі, як освіта, вирішальне значення має 
принцип системності. Системність знання, системність 
педагогічних концепцій, системність навчальних планів, 
системність методик, системність занять, систематич-
ність повсякденної навчальної роботи – все це є ознака-
ми повноцінної, добре налагодженої системи освіти 
(знов таки – системи!). Отже, під час серйозних соціа-
льних або технічних змін, які здатні помітно вплинути 
на процес освіти, напевно, слід розглянути всі можливі 
наслідки цього впливу на систему в цілому.  

Комп'ютер як унікальне явище сучасної культури 
глибоко проникнув в усі сфери нашого життя, в тому 
числі і в педагогіку, і значення цього факту ми й досі ще 
не можемо повною мірою оцінити. Чудові можливості 
нових технологій викликають щире бажання якомога 
скоріше скористатися ними для інформаційного і емо-
ційного збагачення навчального процесу. Деякі з них 
педагоги помічають одразу, деякі усвідомлюються піз-
ніше. І таку легкість оцінки окремих ефектів слід вважа-
ти небезпечною. Вона може привести до поверхневого 
підходу і суттєво обмежити уяву про комп'ютер як ін-
струмент. Саме тому на стадії реалізації комп'ютерних 
технологій у навчальному процесі вкрай необхідно 
скласти повну картину, об'єднати в один комплекс весь 
спектр професійних послуг, які може надати комп'ютер, 
і відбудувати методичну систему комп'ютеризованого 
навчального процесу.  
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Якщо ми маємо на увазі навчальний процес в ціло-
му, необхідно прослідкувати хоча б у загальному плані 
сферу і можливості використання комп'ютерних техно-
логій на всіх етапах цього процесу. 

У схематичному плані це може виглядати так: 
Структура методичної системи 

комп'ютеризації навчального процесу 
з конкретної дисципліни. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Урок 
(лекція) 
А 

Попере-
днє озна-
йомлення 

Самопідготовка 

Запис на власні 
пристрої 

Консультації 
On line 

Повторення 

Пошук за 
інтересами 

Урок 
(лекція) 
Б 

Вихід за 
межі 
програ-
ми 
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Розглянемо елементи цієї схеми поетапно. 
1. Попереднє ознайомлення. 
Дуже важко читати лекцію, коли аудиторія взагалі 

не знайома з її проблематикою – треба розкривати най-
менші деталі, навіть ті, які студенти в змозі засвоїти са-
мі, без допомоги викладача. Це призводить до нераціо-
нальної втрати часу, знижує інтелектуальний потенціал 
лекції, обмежує можливість підняти рівень спілкування 
з аудиторією до високих узагальнень. Можна запропо-
нувати студентам самостійно прочитати відповідний 
розділ підручника, але результат буде незначним, оскі-
льки друкований підручник за своєю специфікою не має 
безумовної привабливості, і без цільової настанови ви-
кладача сприймається не дуже легко. На відміну від 
нього, комп'ютерний   підручник або посібник має чу-
дову властивість самим своїм зовнішнім видом привер-
тати увагу, вразити яскравістю ілюстративного матеріа-
лу, багатством мультимедійних компонентів і т.ін. До 
того ж, в сфері музики він може презентувати саму му-
зику, і цю можливість не можна порівняти ні з чим. Та-
ким чином, якщо студентам напередодні лекції забезпе-
чити доступ до комп'ютерних джерел, викладач зможе 
під час лекції спиратися на ті знання музики і фактоло-
гічного матеріалу, які студенти вже отримали самостій-
но. При цьому розмова на лекції стає більш предмет-
ною, рівень усвідомлення матеріалу значно підвищуєть-
ся, складні колізії історико-естетичного плану стають 
конкретними і зрозумілими. А в студентів виникає по-
треба в поверненні до комп'ютерних матеріалів для то-
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го, щоб закріпити знання, уточнити деякі моменти і вза-
галі ще раз торкнутися до живої музики. Але система 
накладає свої обов'язки – необхідно, щоб таке попере-
днє ознайомлення проводилося систематично, тобто ре-
гулярно.  

2. Лекція – центральний момент навчального проце-
су. До недавніх часів вважалося, що на лекції викладач 
повинен „видати” аудиторії якомога більше матеріалу, і 
це було міркою його професійного рівня. Цілком пого-
джуємось з тим, що це – дійсно важливий показник, і 
цінність індивідуальної ерудиції фахівців ніхто не від-
міняв. Але – змінилися умови: доступ до інформації, 
процедури оперування нею і т.ін. І якщо зараз викладач 
почне ще раз переказувати на лекції те, з чим студенти 
вже познайомилися завдяки комп'ютеру, - він ризикує 
повністю втратити свій професійний авторитет. Що ж 
йому тоді робити? 

По-перше – він повинен чітко знати, що студентам 
може бути вже відоме, а що – ні. І його перше завдання 
на лекції – зібрати знання студентів з конкретної теми  
до певної єдності, виявити в них ті стрижневі ідеї, які 
поєднують їх у систему, заповнити можливі прогали-
ни. Далі можливі два шляхи: 

а) встати „над темою” – розкрити якомога ширше 
і докладніше всю широчінь політичних, естетичних, 
етичних і технічних проблем, які пов'язані з даною те-
мою, щоб студенти захопилися романтикою і шаленою 
напругою ідейної боротьби; 

б) увійти „всередину теми”, і на конкретних при-
кладах детально проаналізувати технологію побудови 
того чи іншого твору, наблизити студентів до глибин 
авторського художнього мислення. (Ми постійно пове-
ртаємось до проблематики історії  мистецтва, але в 
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інших дисциплінах можуть виникнути аналогічні моти-
ви.) 

Кожна чітко спрямована лекція залишає після себе 
два завдання для студентів - ув'язати її зміст з попере-
дньою і наступною лекціями, і виконати певний обсяг 
самостійної роботи (самопідготовки). До речі – для за-
безпечення самопідготовки комп'ютерні технології до-
зволяють виконати частину роботи безпосередньо на 
лекції – записати повністю або вибірково лекцію викла-
дача на один з електронних звукових пристроїв (дикто-
фон, КПК або просто на ноутбук). В технічному плані 
це цілком можливо. Але таку можливість слід розгляда-
ти як доповнення до конспекту, а не його заміну. Тра-
диційне конспектування під час лекції має велике роз-
виваюче значення, і відмовлятися від нього не варто. 

3. На семінарах і практичних заняттях комп'ютери 
можуть відігравати інші ролі. Семінар, як говорилося 
раніше, раціонально присвятити розвитку самостійного 
мислення і навичок професійного мовлення. Для цього 
можуть бути необхідними різноманітні ілюстрації – ві-
део, репродукції, музика. Вони потрібні як поштовх, 
відправна точка і матеріал для початку активної диску-
сії. Якщо тему семінару оголошено заздалегідь, студен-
ти можуть підготувати власні мультимедійні матеріали,  
щоб скористатися ними як доказом під час свого висту-
пу. Це надає дискусії додатковий інтерес.   

Що ж стосується практичних занять – їх доцільно 
проводити у комп'ютерному класі. Форми використання 
технічної бази можуть бути дуже різноманітними. Про-
стіше за все проводити в таких умовах тестування, са-
моперевірку  і різні контрольні роботи. Тут можуть бути 
і звичайні письмові опитування з набором відповідей на 
клавіатурі і подальшим записом їх в файл. Може бути 
прослухування музики або перегляд живопису з наступ-
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ним виконанням письмового аналізу (рецензії, анотації, 
порівняльного аналізу і т.ін.). Взагалі немає сенсу дава-
ти перелік різновидів таких робіт – їх може бути стіль-
ки, наскільки вистачить методичного таланту і фантазії 
викладача. У поєднанні з лекціями і семінарами таке на-
вчання може забезпечити дуже потужний розвиток. 

4. Самопідготовка в нових умовах деякою мірою 
втрачає своє первинне значення. Підготовка до виступу 
на семінарі і підготовка себе до сприймання нової лекції 
– це досить різні речі. Якщо тепер студент буде виму-
шений робити і те, і інше, то його робота переростає  
межі „підготовки” і стає дуже серйозним фактом свідо-
мого самонавчання, самовдосконалення, важливим по-
казником добре організованого навчального процесу. 
Комп'ютерна база на цьому етапі може використовува-
тися у двох напрямках – як інструмент самостійної до-
машньої роботи, і як засіб роботи з навчально-
інформаційною базою свого навчального закладу. Видів 
і прийомів роботи може бути безліч, але всі вони в тех-
нічному плані вписуються в стандартний перелік: 
1.Пошук, перегляд і „скачування” інформації.  
2.Систематизація знайдених матеріалів і розміщення їх 

у власній інформаційній системі. 
3. Виконання практичних завдань і опитувань з матеріа- 
   лів сервера свого вузу. 
3.Підготовка власних робот реферативного або мульти-

медійного характеру. 
 Є ще один аспект, не дуже поширений, але цілком 

можливий - отримання дистанційних консультацій по 
електронній мережі в режимі on line. У вузівських ви-
кладачів є така форма роботи – керівництво самостій-
ною роботою студентів. Зараз з допомогою комп'ютер-
ної мережі і програм типу Skype або Чат викладач мо-
же виконувати цю роботу в комфортних умовах, не ви-
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ходячи з дому, і дуже ефективно. В офіційно обговоре-
ний час, наприклад, з 17-ї до 19-ї години,  викладач 
вмикатиме комп'ютер, і будь-який з його студентів мо-
же вийти з ним на прямий зв'язок, щоб спілкуватися з 
ним в режимі, наприклад, відеоконференції і отримува-
ти всі необхідні поради. На розважальному рівні цією 
технологією користуються вже багато людей, а ось на 
навчальному, та ще й офіційно організованому рівні це 
поки що, на жаль, – рідкісне явище.  

5. Повторення.  
У будь-якому навчальному процесі завжди передбача-

ється такий етап роботи, як повторення. Повторення по 
закінченні теми, розділу, семестру, перед іспитами – все 
це звичайні і необхідні явища нашого життя. Але у цій 
роботі є одна прикра особливість: матеріал для повто-
рення добирається переважно фактологічний, і питання 
для повторення точно повторюють питання майбутніх 
контрольних і іспитів. До того ж, кількість таких питань 
дуже невелика. Пояснюється це гуманними гаслами „не 
перевантажувати студентів”. Насправді ж частіше за все 
це обертається звичайним „натаскуванням” на іспит, 
бажанням отримати гарні результати іспитів такими ось 
прихованими підказками. Що б хотілося порадити? 
Для етапу повторення необхідно розробляти окремі 

набори питань, і підходити до цього з особливими ви-
могами: 
a) кількість таких питань повинна бути значно біль-

шою, ніж для іспитів або заліків; 
b) спрямованість значної частини питань повинна мати 

теоретичний характер, спрямований не на пригаду-
вання, а на розуміння;  

c) формулювання цих питань ні в якому разі не пови-
нні дублювати екзаменаційні питання. 
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За таких обставин етап повторення буде дійсно глибо-
ким і результативним. 

 
 
 
6. Вільний пошук. 
І останній момент – Інтернет. Це – не новина, про 

казкові можливості Інтернету говорилося неодноразово. 
Але є один нюанс, важливий і навіть показовий з педа-
гогічної точки зору.. 

Безмежний за обсягом Інтернет, як і фонотека, сам 
по собі, своєю сутністю провокує на те, щоб кожна лю-
дина відчула нестерпне бажання зазирнути осторонь, 
подивитися – а що там ще  такого цікавого? І коли ми в 
своєму підручнику розмістили не тільки тексти, отри-
мані з Web-сторінок, а й самі Web-сторінки в оригіналь-
ному вигляді, з усіма гіперпосиланнями – ефект від цьо-
го вийшов саме таким.  

Ніяк не кероване і нічім не спрямоване спонтанне 
„плавання” по Інтернету частіше за все ні до чого цінно-
го і доброго не доводить. Пам'ятаємо, що Інтернет – це 
не тільки всесвітня бібліотека, а ще й всесвітній сміт-
ник. Але якщо в межах навчальної інформації студент 
потрапляє на такі сторінки, які в професійній площині 
відкривають для нього оригінальні, рідкісні за змістом 
матеріали, яскраво оформлені талановитими дизайнера-
ми – він мимоволі звертає на них увагу, проглядує, про-
читує, в разі необхідності – зберігає на своєму комп'ю-
тері для можливого використання у майбутньому. Та-
ким чином студент втягується в пошук таких матеріалів, 
які, можливо, взагалі не передбачалися жодною з навча-
льних програм. Інакше кажучи, студент починає актив-
но формувати свій власний внутрішній світ, становити-
ся Особистістю зі своєю точкою зору і своєю неповтор-
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ною базою внутрішніх уявлень і переконань. Що може 
бути більшою нагородою для істинного викладача-
вихователя?!  

Розділ 4. 
Досвід створення предметно орієнтованого  

 інформаційно-навчального простору  
для вивчення дисциплін  
музично-історичного циклу. 

 
§1. Історія створення комплексу. 

На факультеті мистецтв і художнього освіти Мелі-
топольського державного педагогічного університеті в 
січні 2005 року створений комп'ютерний навчальний 
комплекс, що спочатку іменувався як «Електронний 
підручник з історії західноєвропейської музики». За три 
роки існування, в наслідок поступового удосконалення і 
розширення, він, згідно з принциповою зміною своїх 
властивостей, спочатку перетворився в «навчально-
інформаційне середовище», а потім – у «Інформаційно-
навчальний простір для вивчення історії західноєвро-
пейської музики». Зміни назви викликані тим, що в про-
цесі роботи сам матеріал виявив тенденцію до постійно-
го розширення первісних рамок, і кожна нова назва  то-
чно відповідала масштабам і інформаційному статуту 
створюваного комплексу. 

Чому ми пропонуємо увазі широкої громадськості 
навчальний комплекс з такою, здавалося б, вузькою 
спрямованістю, як історія музики?  Відповідь дуже про-
ста: для повноцінного вивчення музики від підручника 
потрібні всі ті ж самі комп'ютерні ресурси і можливості, 
що потрібні для будь-якої навчальної дисципліни, а по-
верх того – музика, високоякісна графіка, відео, тобто 
всі, крім, може бути, математичних або хімічних фор-
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мул. Тобто якщо запропонований до розгляду варіант 
здатний забезпечити вузівський курс історії музики – 
він так само легко може забезпечити будь-який навча-
льний курс, і вже тому заслуговує на увагу. 

Комплексність із самого початку представлялася 
невід'ємною властвістю майбутнього підручника. Істо-
рія музики – взагалі дисципліна комплексна, що конце-
нтрує в собі не тільки події і факти музичної історії, але 
і знання музично-теоретичних дисциплін, і естетичні 
особливості мистецтва різних епох, і літературні джере-
ла музично-драматичних творів, і основні поняття ком-
позиції і музичної форми, і паралелі з іншими мистецт-
вами (танець, ізо, театр), і зв'язок творчості з реаліями 
життя композитора, і т.ін. Крім цього, усякий помітний 
музичний твір за роки свого існування обростає, як го-
ворив Б.В.Асафьєв, «ореолом думок», без засвоєння 
якого знайомство з таким твором стає неповноцінним.  
Тому створюваний підручник із самого початку бачився 
як інформаційний комплекс з досить складною структу-
рою і з розвинутою системою навігаційних зв'язків. А 
друга споконвічна задача полягала в тому, щоб зробити 
всі переміщення по підручнику гранично простими й 
інтуїтивно зрозумілими, щоб робота з ним не вимагала 
ніякого попереднього навчання. 

Метою створення підручника було прагнення мак-
симально забезпечити навчальний процес усіма необ-
хідними матеріалами, в першу чергу - музичними. 
Справа в тому, що і історія музики, і музична література 
як її «підготовча» дисципліна мають одну прикру особ-
ливість – акцентуються саме на слові «історія», а точні-
ше – книжкова історія музики. Ні в якому разі не при-
меншуючи значення книжкових знань, хочеться все-
таки підкреслити, що при цьому втрачається з виду те, 
що центром вивчення у всіх цих випадках повинна бути 
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все-таки музика як мистецтво, сама звучна музика, а не 
тільки розмови про неї. Висловлення «музична літера-
тура» у прямому своєму значенні позначає не літерату-
ру про музику, а саму музику як таку. Коли ми говоримо 
«фортепіанна література» або «скрипкова література», 
ми розуміємо під цим нотні тексти, музику, написану 
для фортепіано або скрипки. А висловлення «музична 
література» є стосовно них узагальнюючим і означає 
ВСЮ музику, накопичену в століттях, усю європейську 
музичну спадщину. Перш ніж говорити про музику, ко-
жен студент зобов'язаний її прослухати – усю, у якісно-
му звучанні, у реальних тембрах, у повному обсязі, ба-
жано - неодноразово, щоб він міцно запам'ятав її і зго-
дом мав змогу упевнено впізнавати і називати. Тому 
центром підручника повинна була стати фонотека, що 
цілком містить у собі весь музичний матеріал, який зга-
дується в програмі.   

Як відомо, цифровий запис музики – річ ресурсно-
містка, і займає у комп'ютері дуже великі обсяги диско-
вого простору. Щоб зробити фонотеку по можливості 
компактною, але зі збереженням стандартної для подіб-
ної продукції якості, за основу звукозапису був прийня-
тий формат MP3-стерео з частотою  бітрейту 224 кб/сек, 
і в окремих випадках – WMA. До того ж, ці формати 
надзвичайно поширені в різних побутових пристроях 
відтворення звуку. Тому музичний матеріал будь-якої 
теми може легко копіюватися студентами на свої МР3-
плейери, диктофони, мобільні телефони, КПК і ін., і 
прослухуватися в зручний для кожного студента час у 
максимально комфортних умовах.  

Другою найважливішою задачею в роботі було за-
безпечення навчального курсу повноцінними ілюстраці-
ями зі сфери образотворчого мистецтва. Для того, щоб 
хоч малою мірою відчути психологію великого компо-
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зитора, зазирнути в його духовний світ і після цього 
краще зрозуміти й оцінити його музику, необхідно 
представити собі хоча б по картинах живописців життя і 
побут далекої епохи, розглянути і пережити сюжети, що 
захоплювали і вражали людей того часу, наблизитися до 
їх світовідчуття. Крім того, нерідкі випадки прямого, 
безпосереднього взаємовпливу композитора і художни-
ка (Ф.Шопен і Э.Делакруа, Ф.Ліст і О.Д.Енгр), і музич-
ного втілення мальовничих і скульптурних сюжетів 
(Ф.Ліст – «Заручення» по картині Рафаеля, «Мойсей» по 
скульптурі Мікельанджело), і навпаки - мальовничого 
втілення музичних образів (малюнки О.Бердслі по тво-
ріннях Ф.Шопена). Творчих паралелей і «перетинань» 
подібного типу – маса. Включення їх у заняття завжди 
викликає підвищений інтерес і до музики, і до живопи-
су, і в цілому помітно активізує процес естетичного роз-
витку студентів. Ну, і, нарешті, таке включення мальов-
ничих ілюстрацій і інших супровідних матеріалів дозво-
ляє вирішити надзвичайно важливу задачу – зняти пи-
тання про «провінціальність» вузів, розташованих у не-
великих містах. Взагалі в сучасних умовах поняття 
«провінціальність» стало не географічним, а скоріше 
психологічним, і виявляється в заздалегідь сформованій 
готовності визнавати себе особами «другого сорту», що 
збереглася невідомо відкіля. Безумовно, це глибоко не-
вірно. Але те, що доступ до високих досягнень світової 
культури в маленьких населених пунктах дійсно вкрай 
ускладнений – це, на жаль, незаперечний факт. І от 
впровадження комп'ютерних матеріалів, що дають ве-
лику можливість знайомитися із шедеврами світового 
мистецтва нехай не в оригіналі, а поки тільки у високо-
якісній електронній копії, вже можна вважати для педа-
гогіки серйозним проривом. 
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Паралелі з літературою в музичного мистецтва ще 
більш тісні й органічні. Це – і пряме використання текс-
тів, і взаємопроникнення жанрів, і мовні інтонації в му-
зичній мелодиці, і повне злиття в синтетичних видах 
мистецтва… Для наукового розгляду всієї цієї пробле-
матики був би потрібним окремий, самостійний навча-
льний курс. Але оскільки його немає, а з фактами взає-
мовпливу музики і слова приходиться зіштовхуватися 
постійно, було прийняте рішення не виділяти ці момен-
ти в окремий розділ, а «розсипати» їх по всьому курсу, 
підкреслюючи їхню своєрідність і значення тільки там, 
де це дійсно важливо. А от про знайомство з музичними 
мотивами в сучасній поезії питання залишилося відкри-
тим – добірка таких віршів так і залишилася в резервній 
папці як можливе доповнення до основного матеріалу, 
приготовлене на випадок, якщо для нього залишиться 
час… 

Природно, у складі підручника із самого початку 
планувалася наявність «методичного» блоку, що допо-
магав би  студентам організувати свою роботу з підруч-
ником, внести в неї визначені традиції і порядок. У цей 
блок увійшли  методичні вказівки для студентів, мето-
дичні поради на початку кожної теми і рекомендаційні 
списки літератури за курсом.  

Список літератури дається розширено, з акцентом 
на роботи, які розкривають глибину філософсько-
естетичних основ музичного мистецтва, багатоскладо-
вість історії музики як навчальної дисципліни, і значен-
ня її численних міжпредметних зв'язків.  

У розділі «Методичні рекомендації» студентам ре-
комендується дотримувати в роботі деяких правил, що 
сприяють розвитку культури мислення. 

Далі розглядається логічна структура трьох основ-
них типів занять з історії музики, і дається план кожно-
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го з них. Оскільки цей момент розкриває основні мето-
дичні установки підручника, наводимо його цілком: 

 
 
 

1.Основні художні напрямки  
  („культурно-історичні епохи”): 
    а) історичні умови формування епохи; 
    б) філософсько-естетичні ідеали; 
    в) особистість музиканта, форми музичного життя; 
    г) типові теми і образи; 
    д) жанровий склад; 
    е) стильові і технологічні ознаки; 
    ж) провідні особистості в музичному мистецтві; 
    з) найвизначніші твори (указати назву й автора); 
    и) форми і сутність взаємовпливу різних мистецтв; 
    к) вплив на мистецтво наступних епох. 
2.Монографічні теми: 
    а) Роль і місце композитора в музичній культурі своєї  
        країни; 
    б) основні факти життя і діяльності, 
    в) періодизація творчості і її тематика; 
    г) своєрідність творчості,  риси  стилю;   
    д) характеристика найбільш значних творів; 
    е) зв'язок автора з творчими традиціями попередніх і  
        наступних епох. 
3.Окремий твір: 
    а) місце твору серед інших творів автора; 
    б) історія створення,  
    в) ідейний зміст і образний лад; 
    г) своєрідність форми-структури і комплексу вираз 
        них засобів, риси новаторства; 
    д) сценічна (або естрадно-концертна) доля твору, тра 
         диції  виконавства; 
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    е) зв'язок із творчістю наступних епох. 
Вимога дотримання цих структур при будь-якій 

формі відповідей (письмова, усна) повинна витримува-
тися на уроках постійно. Тоді логіка цих структур міцно 
засвоїться студентами, перейде в навичку і стане дійсно 
істотним елементом культури їхнього мислення. 

Окремо розглядається питання про значення біо-
графічних тим і взагалі біографічних знань у курсі істо-
рії музики. Студентам пропонується думка, що всяка 
подія особистого життя будь-якої людини безумовно є 
факт історії, але суспільне, історичне значення такого 
факту залежить від  значимості самого факту і від мас-
штабів особистості людини. Отже, якщо ми вивчаємо не 
суспільну історію, а історію музики, то й з біографій 
композиторів має сенс виділяти і запам'ятовувати ті фа-
кти, що якимсь образом вплинули на його творчість. 
Але цьому студентів теж треба вчити. 

Далі в методичних вказівках розглядалося питання 
про трактування поняття «самостійна робота студентів». 
Дотепер існує уявлення, що так називають роботу сту-
дента над темою, якої викладач під час своїх лекцій або 
інших занять взагалі не торкався. Вище ми вже відзна-
чали, що в умовах НІТ це поняття повністю змінює своє 
значення. При можливості одержувати основну частину 
знань у формі самостійної роботи з комп'ютером сту-
дент і зобов'язаний це робити сам, робити постійно, і це 
повинно стати звичною формою його повсякденної ро-
боти на всьому протязі навчання. А особисті контакти з 
педагогом, як дуже коштовну і цінну можливість, сту-
дент повинен використовувати для роз'яснення  дійсно 
складних речей, для одержання додаткових зведень, що 
розширюють його професійний кругозір, і для мовного 
відпрацьовування придбаних знань. Тільки при цьому 
людина піднімається над рівнем школярства і перетво-
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рюється в студента. Слово «студент» означає «учень», 
«той, хто навчає СЕБЕ». От коли людина зрозуміє зна-
чення цього слова «СЕБЕ», усвідомить його і прийме до 
керівництва – от тільки тоді вона отримає моральне  
право називати себе студентом. 

Закінчується ця сторінка цілком традиційно – ти-
повим переліком контрольних питань.  

Уся методична платформа підручника розрахована 
на можливість його застосування в умовах дистанційно-
го навчання. Якщо студент, маючи доступ до підручни-
ка, наприклад, по комп'ютерній мережі, вивчить весь 
матеріал теми і сформулює по пам'яті відповіді на всі 
контрольні питання – можна гарантувати, що дану тему 
він засвоїв добре. 

У цілому первісний план підручника був сформо-
ваний у такий спосіб: 
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Структура комп'ютерного підручника 

«Історія західноєвропейської музики» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Титульні сторінки 

Про  
підручник 

Контро-
люючий 
модуль 

Теми кур-
су 

Основ-
ний 
текст 

(стисло) 

Основ-
ний 
текст 

докладно 

Цитати 

Тексти з 
худож-
ньої літе-
ратури 

Музич-
но-

ілюстра-
тивний 
матеріал 

Графіч-
но- 

образні 
іллюстра

ції 

Контроль-
ные вопросы 

Методич-
ні поради 
для сту-
дентів 

Літерату
ра  

з курсу 

Музич-
ный 

матеріал 

Ілюстрат
ивний  
матеріал 

Додатко-
ві модулі 

Музика – 
по темах  
тільки 
для  по-
заауди-
торного 
слухан-
ня). 

Іллюстра
ції по 
темах 

«Голосо-
вий» мо-
дуль - текс-
ти лекцій, 
озвучені 
викладачем 
(для інди-
відуальног
о  слухан-
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У технічному плані весь підручник був задуманий 

і виконаний як один великий Web-вузол. Це зручно й у 
плані навігації по тексту, і для використання. Такий ву-
зол, розміщений на сервері, автоматично перетворюєть-
ся на Web-сайт, який одразу ж готовий для використан-
ня в режимі дистанційного навчання або ж для трансля-
ції на весь комп'ютерний клас. Переважна більшість 
сторінок виготовлялася в «Блокноті» засобами мови 
HTML v4.0. Виключенням є сторінки, у яких викорис-
товувалися тексти, створені автором раніше в редакторі 
Word. З метою прискорення роботи вони були просто 
збережені як Web-сторінки у форматі *.mht, і в такому 
вигляді вбудовані в загальну навігаційну систему підру-
чника. Підручник планувався з розрахунком на мініма-
льно прийнятний дозвіл екрана -  600х800р., щоб він міг 
використовуватися навіть на досить старих моделях 
IBM-сумісних комп'ютерів. Усі зображення оптимізова-
ні за розміром (не більш 520х720 пікселей). Для роботи 
з підручником ніяких особливих вимог до комп'ютера 
не пред'являється – стандартна система Windows  будь-
якої модифікації, і стандартний оглядач  Internet 
Eхplorer версії 5.0 або вище. (Крос-платформенність 
або робота під ОС Лінукс або Юнікс не передбачалися) 
Важливо тільки, щоб у настроюваннях оглядача були 
дозволені показ картинок, відтворення звуку, відео, 
виконання дії активних елементів. Це - абсолютно 
стандартні умови, але знати про це важливо, тому що 
дуже часто користувачі комп'ютера або мережеві адмі-
ністратори у класі навмисно відключають ці функції. 
Вони роблять це, з одного боку, для прискорення заван-
таження текстових Web-сторінок, з іншого боку – для 
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додаткового захисту від вірусів і небажаних вторгнень. 
На час роботи з підручником їм доведеться повернути 
всі ці настроювання на вихідні позиції. Час виконання 
такої роботи – максимум 10 хвилин. 

*    *    *    *    * 
§2. Склад і властивості інформаційного комплексу. 

У процесі виготовлення виявилася гостра необхід-
ність спочатку – у доробці структури підручника, пізні-
ше -  в об'єднанні його з деякими іншими програмами. 
Насамперед – до складу контролюючого блоку введені 
повні тексти всіх модульних опитувань за весь курс для 
того, щоб вони були відкриті для доступу і підготовки. 
Потім туди ж була введена реально діюча тестуюча про-
грама. Далі – після наповнення фонотечного блоку реа-
льною музикою стало якось ніяково залишати, напри-
клад, лібрето опер просто словесними текстами. Так 
з'явилися лібрето з гіперпосиланнями на звукові фраг-
менти, що, звичайно, додало роботи розроблювачеві, 
але істотно збільшило привабливість цих сторінок. По-
тім знадобилися нотні в ставки в словникові статті тер-
мінологічного словника. Пізніше, коли фонд образотво-
рчих ілюстрацій збільшився до серйозних розмірів, ви-
никла необхідність додати невеликий термінологічний 
словник з ізо-мистецтва. А самі зображення, що раніш 
бачилися як один великий набір графічних файлів, за-
жадали свого структурування. Вони як і раніше залиши-
лися в папці «Ілюстрації», але тільки усередині її дове-
лося створити окрему папку для кожної теми. Без цієї 
міри пошук зображень при створенні наступних сторі-
нок був би дуже трудомістким, а «називання» картинок, 
присвоєння їм унікальних власних імен взагалі перетво-
рилося б у велику проблему.  

Точно в такий же спосіб довелося перемонтувати і 
папку «Музика» - уся музика, включена в підручник, 
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знаходиться в ній, але там вона розподілена по папках, 
назви яких відповідають прізвищу композитора.  

Але головна причина постійного розширення обся-
гу підручника і виникнення ідеї інтегративної комплек-
сності – в іншому. Під час роботи над створенням під-
ручника автор паралельно виконував ще один великий 
проект – створення фундаментальної комп'ютерної 
фонотеки МДПУ. (Суть цієї роботи – перевод досить 
великої колекції грамплатівок, зібраної ще наприкінці 
80-х років,   у форму цифрового магнітного запису на 
HDD («твердому» магнітному диску або «вінчестері» 
великої місткості). Звукові файли, як уже говорилося, 
займають досить великі обсяги пам'яті. По попередніх 
підрахунках, загальний обсяг фонотеки міг досягати 
140 – 160 гігабайт і більш. Тому базовим носієм був об-
раний саме великий вінчестер, у нашому випадку – 320 
гігабайт.)    

У процесі роботи над фонотекою виникло розу-
міння того, що обмежуватися в даному випадку записа-
ми тільки музики – невірно і нерозумно. Грамплатівки з 
записами серйозної музики супроводжувалися, як пра-
вило, дуже змістовними анотаціями, іноді – просто уні-
кальними за своєю професійною цінностю. Конверти 
для таких пластинок ретельно оформлялися, часто несли 
на собі портрети авторів, виконавців і фотографії сцені-
чних спектаклів, іноді, знову ж, зовсім рідкі й унікальні. 
Ігнорувати такий рідкісний матеріал  було просто не-
можливо з усіх точок зору – і з чисто професійних пози-
цій, і просто з розумінь звичайної людської совісті. То-
му довелося додатково взяти на себе роботу зі скану-
вання всіх конвертів, редагування отриманих матеріалів, 
компонування їх у Web-сторінки і включення в загальну 
систему довідок. 
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І от у ході паралельної роботи над цими двома 
проектами між ними виявилося багато загального: 
1. загальні цілі і задачі (адже «пластинкова» фонотека 

створювалася теж для забезпечення навчального 
процесу!); 

2. загальне (а точніше – цілком співпадаюче) коло ав-
торів; 

3. загальна технологія створення електронних версій; 
4. загальний вид, структура і виробничі можливості 

робочих Web-сторінок. 
Коли це було помічене й усвідомлене  – виникла дуже 
проста думка: а навіщо їх роз'єднувати, якщо один з цих 
продуктів може служити природним продовженням або 
доповненням іншого? Наприклад, якщо в процесі роботі 
з підручником при вивченні якоїсь теми студент захоче 
поцікавитися музикою більш глибоко або познайомити-
ся з творчістю інших композиторів – наприклад, сучас-
ників Моцарта? З цією метою в сторінку «Музика» у 
кожній темі була додана кнопка «Пошук у фонотеці», 
після натискання якої відкривалося головне меню фоно-
теки і повний доступ до всіх її ресурсів. А після роботи 
з фонотекою за допомогою звичайної команди «Крок 
назад» користувач також просто, одним «щигликом» 
студент попадав назад, на ту сторінку підручника, з якої 
він увійшов у фонотеку. На цьому етапі ми назвали під-
ручник вже не підручником, а навчально-інформа-
ційним середовищем для вивчення історії музики. 

Другий етап інтеграції також виявився «у робочому 
порядку». І при створенні підручника (особливо його 
«Біографічного довідника»), і при роботі з фонотекою, 
якщо на конверті оброблюваної пластинки були відсутні 
зведення про автора, приходилося шукати ці зведення в 
інших джерелах, найчастіше – у  шеститомній «Музич-
ній енциклопедії».  Приходилося сканувати в енцикло-
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педії потрібні біографічні статті, редагувати їх і встав-
ляти в потрібні сторінки проектів. Потім з нагоди уда-
лося придбати електронну версію цієї енциклопедії  - усі 
6 томів з точним дотриманням сторінок! Після декіль-
кох проб копіювання потрібних біографій з цієї енцик-
лопедії в підручник і фонотеку виникла дуже проста 
ідея - нічого цього взагалі не потрібно робити, досить 
установити всю «Енциклопедію» на комп'ютер і запус-
кати її перед запуском підручника або фонотеки. Після 
запуску енциклопедію можна «згорнути» або просто 
відкрити підручник поверх неї – вона все рівно буде ві-
дображатися як кнопка на панелі задач. При цьому 
будь-який користувач – студент, педагог, науковець – у 
будь-яку секунду може переключитися на енциклопедію 
й одержати абсолютно точну довідку-відповідь на будь-
яке професійне питання. 

І заключний елемент інтеграції, можна сказати, ви-
явився сам собою в ході доробки окремих тем підруч-
ника. Щоб доповнити його новітніми матеріалами і фак-
тами, ми включили до складу кожної теми  окремий ро-
зділ – «Ресурси Інтернету». Спочатку кожну цікаву 
статтю, знайдену подібним чином, ми копіювали в 
Word, редагували, розмічали, зберігали як документ 
*.mht і вставляли у підручник. Потім звернули увагу на 
те, що на подібних сторінках дуже багато найцікавіших 
гіперпосилань, що також могли б бути корисними в на-
вчальному процесі. Але ж УСЕ помістити в підручник 
не можна! І тоді прийшла дійсно гарна думка: розміща-
ти Інтернет-матеріал у двох варіантах – 
1. стаття, відредагована й оформлена у форматі підру-

чника; 
2. оригінальна Web-сторінка, звідки ця стаття узята, 

дана в її оригінальному вигляді, із усіма гіперпоси-
ланнями й ілюстраціями. 
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При наявності постійного підключення до мережі Ін-
тернет студент може прямо під час заняття, не виходячи 
з підручника, «клацнути» кожне з гіперпосилань на при-
веденій сторінці і відразу одержати статтю, що його 
цікавить. От після цього ми і вирішили, що маємо всі 
підстави класифікувати створений навчальний комплекс 
як «Предметно орієнтований інформаційно-
навчальний простір». Нинішню його структуру можна 
позначити так: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Як видно зі схеми, вийшла інформаційно-навчальна 
система, у якій ядром є підручник, фонотека й енцикло-
педії - допоміжні ресурси, а Інтернет стосовно всього 
комплексу утворює своєрідний мегаресурс.   Ми може-
мо його так називати, оскільки він безмежний за обся-
гом і абсолютно універсальний.                                                                                    

*Примітка: Музична енциклопедія в нашій схемі 
при бажанні може бути зовсім вільно доповнена або 

Фонотека 

 
Підруч-
ник 

Енциклопе
дія  (музи-
чна) 

Інтернет Енциклопедія 
загальна 
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замінена загальнонауковою енциклопедією Кирила і Ме-
фодія або взагалі будь-якою іншою енциклопедією, слов-
ником, довідником, будь-яким електронним довідковим 
виданням у залежності від того, для якої області знань 
створюється електронний підручник, і на яку пробле-
матику він буде орієнтуватися. До речі, енциклопедія 
K&M цінна тим, що вона, як і відома британська енци-
клопедія Encarta, має самостійний вихід в інтернет. 

Підкреслюємо, що названі енциклопедії не є безпо-
середньою частиною підручника. Підручник сам по собі 
цілком самодостатній. В ньому є і необхідні довідкові 
розділи, і вся графіка, і повний комплект музики, який 
значно перевищує вимоги будь-яких існуючих програм. 
Але без можливості звертання до  енциклопедій він 
втрачає право називатися ПРОСТОРОМ, тобто своє-
рідним інформаційним космосом, і залишається інфо-
рмаційно-навчальним середовищем.  

Всі енциклопедії, у тому числі і музична, розповсю-
джуються звичайним способом через торгівельну ме-
режу у формі ліцензійних дисків, і вільно встановлю-
ються на будь-який комп'ютер. При відсутності диска 
у продажу можна звернутися безпосередньо на фірму 
«Кирило і Мефодій»10 . Ніякого функціонального зв'язку 
з підручником виконувати не потрібно – вони працю-
ють паралельно й абсолютно самостійно. Користува-
чеві потрібно просто переключатися між ними, вико-
ристовуючи для цього кнопки в панелі задач або відпові-
дні «гарячі» клавіші.  

                                                
10 Компания «Кирилл и Мефодий». Контактное лицо: Крупин Па-
вел Валерьевич. Телефон: (095) 772-7626. Факс: (095) 787-2611. 
Почта: Paul.Krupin@cm.ru.  
Сайт фирмы: 
www.jobit.ru/index.php?mod=employer&act=firminfo&id=885 - 25k -  
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Істотно важлива деталь: сформований нами інфор-
маційно-навчальний комплекс з самого початку створю-
вався як методично незалежний. Він не «прив'язаний» 
до якоїсь програми або методики і може використовува-
тися за будь-якою методикою і на будь-якому рівні – від 
ДМШ до профільного вузу. Зовсім необов'язково дета-
льно і ретельно вивчати всі розділи кожної теми. Кожен 
педагог вправі вирішувати, що йому взяти з запропоно-
ваного курсу, а що – ні, і який обсяг знань вважати для 
своїх учнів обов'язковим. Система в цьому відношенні 
абсолютно демократична. Більш того – це відкрита си-
стема. Кожен викладач може за бажанням ввести туди 
якісь доповнення, власні тексти, картинки, новинки му-
зики. Робиться це дуже просто. При наявності добре 
підготовлених матеріалів уставити них у підручник 
зможе будь-який лаборант комп'ютерного класу або 
будь-який школяр, знайомий з азами мови HTML.  

Можливості пропонованого комплексу дійсно ду-
же широкі. Він може чудово забезпечувати лекційні за-
няття, надає необмежені можливості як база для само-
підготовки, є готовим інструментом для проведення за-
нять у дистанційному режимі, може використовуватися 
просто як книга для читання з мистецтва, а у сполученні 
з фонотекою, енциклопедією і Інтернетом – використо-
вуватися як база й інструмент для наукових досліджень 
в області історії музики і методики її викладання.   

 
 
      

 
 
 
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  168 

 
 

§3. Практичні аспекти роботи з підручником. 
 

Розглянемо основні прийоми роботи з підручником. 
 

 
 
При запуску підручника відкривається його зага-

льна титульна сторінка, точніше - заставка. Крім заголо-
вка, на ній є присутньою єдина кнопка - «Пуск».  
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Це – перша титульна сторінка. Підзаголовок «На-

вчально-інформаційне середовище для системи підгото-
вки вчителів музики» відповідає дійсності, оскільки ма-
ється на увазі тільки окремо взятий підручник. 
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Це – друга титульна сторінка підручника. На ній уже 

дві керуючі кнопки, що дають можливість вибрати мову 
підручника (українська або російська). 

*Поки ще ця можливість реалізована тільки част-
ково, оскільки це пов'язано з необхідністю дублювання 
практично кожної текстової сторінки підручника. 
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Це – головне меню підручника, через команди якого 

починається практична робота з підручником.  
Кожен пункт меню (точніше, кожна його «кнопка») 

означає вибір конкретного режиму роботи  підручника. 
Призначення режимів цілком зрозуміло з їхньої назви 
на кнопках.  

 Кожен пункт меню розкривається в глибину і має 
кілька рівнів вкладеності. 

Далі докладно і послідовно буде розглядатися осно-
вний режим – «Змiст навчального матеріалу», оскіль-
ки це - головна частина підручника. Навчальний матері-
ал історії музики викладений у цьому розділі по темах. 
Кожна тема оформлена як самостійний Web-вузол зі 
своєю титульною сторінкою, змістом і можливостями 
прямого звертання до допоміжних ресурсів інформацій-
ного простору.  
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Має сенс пояснити окремо тільки режим «Музич-
ний матеріал». Це – не весь фонд музики в складі під-
ручника. Як уже говорилося, музика кожної теми зібра-
на в окремій папці, назва якої відповідає назві теми. А в 
цій папці зібрана популярна класика, умовно говорячи, 
«шлягери класичної музики», такі, як всесвітно відомий 
полонез «Прощання з Батьківщиною» М.К.Огінського. 
Жанровий склад - гранично різноманітний, як говорив 
Б.Асафьєв – «Від Баха до Оффенбаха» (у буквальному 
значенні). Призначення цього розділу – пропаганда 
класики, відпочинок, матеріал для проведення імпрові-
зованих дискусій, популярних лекцій і т.п. 
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Це зміст основної частини підручника - тематичної 

структури всього навчального курсу. За кожним запи-
сом у цьому списку знаходиться тема у повному обсязі. 
Структура тим містить у собі всі звичайні розділи – біо-
графічні, теоретичні, музичні, ілюстративний, ресурси 
Інтернету і контрольні питання. Однак формально, зовні 
структура тем не завжди однакова. Причин для цього 
дві. По-перше – самі теми не завжди однакові, і сутність 
художнього напрямку, наприклад, потрібно розкривати 
інакше, чим своєрідність творчості Гайдна. А по-друге – 
цей підручник є для автора першою роботою подібного 
типу, і в деяких випадках свою роль зіграло звичайне і 
зрозуміле в таких випадках бажання поексперіментува-
ти. 

Крім переліку тем, на цій сторінці видна ще кнопка 
«Меню». Починаючи з цієї сторінки, на всіх наступних 
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сторінках будуть постійно присутні дві кнопки операти-
вного переміщення по підручнику – «Меню» і «Назад». 
Кнопка «Назад»  буде повертати користувача на один 
крок назад, тобто відкривати попередню сторінку. Кно-
пка «Меню» з будь-якого розділу будь-якої програми 
повертає користувача в головне меню підручника. 

 
 

Це – титульна сторінка однієї конкретної теми, у да-
ному випадку – теми «Музика епохи Відродження». Лі-
воруч – зміст теми, тобто назви всіх її розділів. Право-
руч – робоче вікно, де кожний з цих розділів відкрива-
ється. 

При першому розкритті кожної теми в правому (ро-
бочому) вікні відкрита сторінка з методичними вказів-
ками – «План роботи над темою», або щось подібне. 
При виборі якого-небудь розділу ця сторінка закрива-
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ється, і замість неї відкривається текст обраного розді-
лу. 

Кожен розділ тексту оформлений як одна велика 
сторінка, що передбачає можливість вертикального 
прокручування. 

Для зручності читання можна зробити наступне: 
1. Розкрити вікно підручника у весь екран (клавіша 

F11). 
2. Розгорнути текст у всю ширину екрана (пересунути 

вручну вертикальну межу між меню і робочим вік-
ном до упора вліво). Ця границя навмисно залишена 
«плаваючою», щоб ширину фреймів («вікон») - і ро-
бочого вікна, і вікна змісту - можна було довільно 
змінювати за бажанням користувача. Приклад – див. 
на наступній сторінці. 
* Але по закінченні роботи рекомендуємо поверта-
ти них на місце. 
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Перший розділ кожної теми називаються тради-

ційно – «Концептуальні основи теми», але по текстово-
му наповненню він у кожній темі – різний. Це – прин-
циповий, ідейний стрижень теми, звернений і до студе-
нтів, і до викладачів. Те, що поради, призначені викла-
дачам, доступні і студентам – розумно і виправдано. По-
перше, студенти – це майбутні вчителі, яким корисно 
засвоювати не тільки змістовну, але і методологічну ос-
нову навчальних дисциплін. По-друге, при використанні 
підручника в умовах дистанційного навчання наявність 
таких методологічних установок не просто корисна – 
вона вкрай необхідна. 

Прихований зміст цієї сторінки – направляти про-
цес становлення професійного мислення студентів, фо-
рмувати в них уміння виділяти за різноманіттям життє-
вих і художньо-естетичних фактів їхні принципові ос-
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нови і погоджувати їх з конкретними музичними твора-
ми. 

Наявність таких установок на початку теми вирі-
шує також і ще одну задачу вузького-методичного пла-
ну – відірвати студентів від школярських традиції зау-
чування і запам'ятовування, змусити них думати над 
прочитаним і прослуханим, співставляти одне з іншим і 
робити власні висновки. 
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Це – приклад конкретної текстової сторінки, розкри-
тої в правому вікні. 
Звертаємо увагу на шрифтове пророблення сторінки. 
Заголовки чітко відділені від звичайного тексту, ключо-
ві поняття виділені розміром і накресленням, терміни  
відразу ж дані з розшифровкою. Звичайний текст розби-
тий на невеликі абзаци, що легко читаються і легко за-
пам'ятовуються. Загальна текстова наповненість сторін-
ки – дуже невелика. 
      На жаль, складнощі з кольоровим друком не дають 
можливості побачити і відчути значимість колірного 
пророблення подібних текстів. Що в цьому плані можна 
порекомендувати? Насамперед, у навчальних текстах 
потрібно цілком відійти від традиційного прислів'я «чо-
рним по білому». Це спртймається дуже різко, стомлює 
очи, і в умовах тривалої роботи з ПК стає просто дуже 
шкідливим для зору. 
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      Що потрібно робити? Обов'язково приглушити біле 
тло якимсь кольором, іноді – градієнтним заливанням, 
можна використовувати «тему» - готовий шаблон запо-
внення тла напівабстрактним малюнком (така можли-
вість є навіть у редакторі Word). Розмір шрифту визна-
чати таким чином, щоб він читався без найменшої на-
пруги. Колірні, нарисні й анімаційні ефекти в тексті по-
винні служити головному – легкості прочитування, 
швидкому схоплюванню і диференціації значеннєвих 
блоків, миттєвому знаходженню ключових слів, термі-
нів і понять. 
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Це - титульна сторінка розділу «Ілюстрації по темі». 
Тут – вже звична побудова сторінки: ліворуч – зміст, 

праворуч – робоче вікно. Способи розгорнути робоче 
вікно у весь екран монітора – ті ж, що й у попередній 
сторінці. 

У багатьох темах перед демонстрацією картин да-
ється настановне завдання – для чого ми розглядаємо ці 
картини, що ми повинні в них побачити, і як ці факти 
перегукуються з історією музики. У даній темі це не 
зроблено, оскільки всі твори надзвичайно популярні, і 
можна просто милуватися ними і міркувати про їхнє 
морально-етичне підґрунтя.  
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Оскільки в деяких темах («Романтизм», і особливо – 
«Імпресіонізм») знайомство з живописом цих епох не-
можливо без роз'яснення якихось технічних деталей жи-
вопису як мистецтва, у розділ «ілюстрації» підручника 
введений невеликий словник-довідник специфічних 
термінів образотворчого мистецтва.                                                                                          

 

 
Зразок ілюстрації №1 
Мікельанджело. «Бог, що творить». 
Оскільки зміни у світогляді людей, у їхньому мента-

літеті і суб'єктивно-особистісному статусі, що принесла 
із собою епоха Відродження,  наочніше за все  і зрозу-
міліше за все засвоюються через живопис, літературу і 
скульптуру, у даній темі розділ «Образотворче мистецт-
во» представлений досить широко.   

Оскільки при знайомстві з цією темою неможливо 
обійтися без трьох великих імен (Леонардо да Вінчі, 
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Мікельанджело Буонаротті і Рафаель Санті), творчість 
цих митців представлена добірками ілюстрацій, у яких 
підкреслюється своєрідність їхнього творчого бачення. 
У Леонардо ми спробували підкреслити багатобічність 
таланту, геніальність мальовничих відкриттів, драмату-
ргічну майстерність у компонуванні масових сцен. 

У Рафаеля це був своєрідний «шлях до Мадонни», 
від сімейних іділій – до «Сікстинської мадонни». 

У Мікельанджело – приголомшлива могутність об-
разів, від людей-титанів – до пророків, і далі – до гран-
діозних фресок Сікстинської капели. 

 

 
Зразок №2. 
С.Ботічеллі. «Народження Венери». 
Картини Сандро Боттічеллі і Джорджоне дають мо-

жливість  показати чистоту людських почуттів, найгли-
бше замилування красою людини. Вони ж дають бага-
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тий матеріал для розвитку навичок художньо-
історичного мислення, для проникнення в світ естетич-
них уявлень тих епох, розуміння загальних законів ком-
позиції, тонкості і свідомості колірних рішень, значення 
міфологічних алегорій, і багато про що інше.  

 

 
Сторінка «Музика» - присутня у кожній темі, від-

криває студентам доступ до музичного матеріалу кож-
ної теми. Звукозаписи цих творів входять до складу під-
ручника, зберігаються в папці «Музика» і від фундамен-
тальної фонотеки не залежать. 

Усі твори записані тільки в повному обсязі й у реа-
льній звучності, і дають повну уяву про істинне звучан-
ня музики. 
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Може виникнути питання про атрибуції окремих 
творів. Деякі з них відносяться до більш раннього пері-
оду часу, деякі – до трохи більш пізнього. Це зроблено 
свідомо з двох міркувань. 
1. Зміна художніх стилів, як і економічних формацій, 

не відбувається миттєво – вона протікає як би «з на-
кладкою»: якийсь час  обидві художні тенденції спі-
віснують паралельно. Так буває і на початку нової 
епохи, і при її завершенні. Саме це ми і хотіли під-
креслити на реальних музичних прикладах. 

2. Просто хотілося зберегти для студентів якомога бі-
льше гарної музики. В умовах надмірності музично-
го матеріалу будь-який педагог завжди знайде, що 
йому включити в уроки, а що – залишити на особис-
тий розсуд або індмвідуальну зацікавленість 
кожного студента. 
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Закінчення тієї ж сторінки «Музика». Внизу видна 

кнопка «Пошук у фонотеці». При натисканні на неї по-
падаємо відразу в головне меню фундаментальної фоно-
теки, і там, відповідно до її статуту, можемо шукати усе 
– той же твір в іншому виконанні, той же сюжет у не-
сподіваному жанровому втіленні, аналогічні за темати-
кою твори різних авторів, подібні фактурні прийоми в 
різних композиторів, «вічні» сюжети, що проходять 
крізь століття, вірші одного поета в музичній інтерпре-
тації різних композиторів, і багато чого іншого. 

Крім того, фонотека має свою довідкову систему, не 
ідентичну текстам підручника. Тому, звертаючи до фо-
нотеки, студент може отримати не тільки музику, але і 
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додаткову текстову інформацію, особливо про виконав-
ців або конкретні твори.  

 
 

 
Це - головне меню фундаментальної фонотеки. 

Спосіб навігації по фонотеці гранично простий. Го-
ловне меню являє собою звичайний алфавіт. За кожною 
буквою криється список композиторів, чиї прізвища по-
чинаються на цю букву. 

Традиційної для подібних сайтів системи пошуку 
(композитор на прізвище або ім'я, твір за назвою або по 
перших словах тексту) тут немає і не планувалося. Фо-
нотека призначається для професійного використання, а 
професіонали звичайно знають, що їм потрібно шукати, 
і наявних можливостей їм цілком вистачить. 

Імовірно, мала би зміст система пошуку творів по 
прізвищах авторів текстів або виконавців. Але для цього 
потрібно було б створювати не алфавітний покажчик, а 
базу даних, що за своїми форматами погано вписується 
у загальну структуру підручника. 

А в принципі будь-який пошук і зараз цілком мож-
ливий, якщо скористатися не головним меню фонотеки, 
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а звичайним текстовим каталогом у форматі *.doc , що 
знаходиться в папці «Тексти до фонотеки – Довідка» і 
називається «Грамплатівки МДПУ.doc». 

 
Це – головне меню фонотеки,  

розкрите на букву «А». 
Формування фонотеки ще не закінчено, але список 

авторів уже досить серйозний, принаймні для навчаль-
ного закладу. Повторимося – надмірність музичного ма-
теріалу, що мається у вільному доступі, дає надію на те, 
що це буде будити і стимулювати інтерес до нових для 
себе авторів і їхньої творчості як у студентів, так і в ви-
кладачів. 

Текстовий матеріал у складі фонотеки важко позна-
чити якимсь одним словом. Формально він розміщений 
в окремій папці «МДПУ - тексти до фонотеки», і може 
проглядатися як окремі mht-сторінки.  Але гіперпоси-
лання, що забезпечують зручний доступ до цих текстів, 
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розосереджені по навігаційних сторінках, які відповіда-
ють прізвищу авторів. А там ці документи позначаються 
іноді як «біографічна довідка», іноді – як «історична до-
відка», іноді – «довідка про виконавця», іноді – просто 
«довідка». Тому всі ці тексти у сукупності можна, імо-
вірно, позначити як «супутні тексти» або «супутня ін-
формація». Туди ж можна віднести образотворчі матері-
али, зосереджені в папках «МДПУ – фото», і «МДПУ – 
портрети». 

 

 
Це – розкрито сторінку змісту фонотеки на прізвищі 

«Аренський». На ній видні ці заслання-довідки-
посилання, про які говорилося на попередній сторінці. 

Посилання «Біографічна довідка» - відкриє сторінку 
з біографією Антонія Степановича Аренського. 
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Посилання «Коментарі» - відкриють сторінку з роз-
повіддю про «Фантазії на теми билін Рябініна (історія 
створення, стилістика, концертно-сценічна доля). 

Посилання «Довідка про виконавця» - відкриють 
сторінку, що розповідає про творчість чудового радян-
ського сурмача Тимофія Докшицера. 

 

 
Це відкрито біографічну довідку сторінки «Аренсь-

кий». 
У таких текстах, сканованих з конвертів грамплаті-

вок, важко розділити загальну розповідь про компози-
тора окремо на біографію, огляд творчості в цілому й 
аналіз конкретного твору – у кваліфікованих авторів це 
завжди дуже тісно зв'язано. До того ж дробити цілісну 
розповідь, вибудовану і скомпоновану професійним му-
зикознавцем, не завжди потрібно і раціонально – замість 
одного гіперпосилання студенту потрібно буде перегля-
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дати три. Тому ми врахували за можливе залишити сло-
ва «Біографічна довідка» як загальну назву, що не супе-
речить буквальному змісту тексту. 

 
 
 
 

 
Це -довідка про виконавця (сурмач Тимофій Докши-

цер). 
Подібні довідки ми, по можливості, намагаємося су-

проводжувати фотографіями – іноді однією, а іноді і до-
сить великою серією знімків. Усі зображення даються в 
режимі оригіналу, тобто чорно-білі знімки залишають-
ся, природно, чорно-білими, а кольорові – зберігають 
усі кольори оригіналу. Редагування і коректування ко-
льорів не виконується за винятком тих випадків, коли 
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зображення-оригінал ушкоджене або надруковано з яв-
ними порушеннями передачі кольорів. 

 
 
 
 
 
 
 

Сторінка – «Ресурси Інтернет по даній темі». 
 
Ця сторінка демонструє вдалий спосіб включення 

Інтернет-документів у структуру навчальної теми. Сто-
впець «Тексти» містить посилання,  що відкривають 
статті, вилучені з Web-сторінок, відредаговані, скомпо-
новані і оформлені в стилістиці підручника. Стовпець 
«Web-сторінки» містить гіперпосилання, що відкрива-
ють ті ж самі Web-сторінки, взяті в їхньому справжньо-
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му вигляді, зі збереженням дієздатності всіх наявних 
гіперпосилань. 

Наступні дві сторінки – наочне підтвердження ска-
заного. 

 
 
 
 
 
 

 
Текст Інтернету, підготовлений і оформлений у фо-

рматі підручника. 
Чесно кажучі,  тексти Web-сторінок можна було б 

вставляти, як говориться, «прямо». Однак ми вважаємо, 
що таку підготовку текстів Інтернету перед вставкою їх 
у підручник потрібно робити обов'язково. Насамперед, у 
цих текстів в будь-якому випадку можуть бути невідпо-
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відності з підручником по кольору і верстці. Практично 
напевно неприйнятним для підручника виявиться розмір 
шрифту, оскільки на Web-сторінках з метою економії 
місця і загальної компактності всієї сторінки дуже часто 
використовується дуже дрібний шрифт (8 – 9,5 pt) при 
високому дозволі екрана. Оскільки підручник у звичай-
них ситуаціях знаходиться безпосередньо на комп'ютері 
користувача, час проходження його по мережі не має 
значення. Тому значно краще просто зробити текст ве-
ликим (14 – 16 pt), таким, що прокручується, і, можливо, 
розбити його на кілька сторінок, щоб кожна «доза» тек-
сту на одній сторінці виглядала помітно і сприймалася з 
одного погляду. 

Не останню роль у підготовці тексту грає його «пе-
дагогічна обробка», мета якої – усіма можливими міра-
ми виділити головне, підкреслити елементи, що вима-
гають дослівного запам'ятовування, прояснити наявні 
причинно-наслідкові зв'язки, і т.п. 
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А це - справжня Web-сторінка, з якої взятий попере-

дній текст. 
(Усі гіперпосилання сторінки реально діють, і при 

наявності підключення до Інтернету студент може звер-
татися до додаткових матеріалів, не виходячи з теми.) 
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Таке от збереження вихідних Web-сторінок у справ-
жньому виді вирішує дуже важливу задачу – відкриває 
шлях для реально корисного включення  Інтернету без-
посередньо в навчальний процес. Серед безлічі пропо-
зицій, що активно обговорюються в Інтернеті, є маса 
варіантів ігрового, розважального характеру – перепис-
ка, пошук партнерів по інтересах, інтерв'ю, віртуальні 
подорожі і т.п., але немає головного елемента навчаль-
ного процесу – власне навчання, тобто ознайомлення 
або вивчення. Пропонований нами прийом ставить сту-
дента в безпосередній контакт із чимось цікавим і неві-
домим, і пропонує зазирнути туди. При самостійному 
пошуку сам студент саме до цих сторінок може і не дій-
ти, а отут йому гарантується результативний пошук бу-
квально з першого «кліку» мишки. Ну, а далі – на кож-
ній знову відкритій сторінці будуть свої посилання, і 
поступово процес такого інтелектуально значимого по-
шуку буде входити в звичку. Одна з магістральних задач 
освіти почне вирішуватися.   
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Це – титульна сторінка електронної версії «Музич-

ної енциклопедії» (повний текст усіх шести томів зі збе-
реженням нумерації сторінок). 

Це – дуже могутній інструмент для миттєвого одер-
жання академічно достовірних довідок у максимально 
зручній формі. В основі структури, як звичайно в енци-
клопедіях, лежить алфавіт, і за кожною буквою – усі 
слова, що починаються на цю букву. 

Мінус електронної версії – вона практично не міс-
тить зображень, що є в основній, поліграфічній версії. 
При тому, що наявні там зображення – дуже маленькі за 
розміром, чорно-білі і графічні, у багатьох випадках це 
– єдині у своєму роді, доступні для ознайомлення. Тому 
в разі необхідності текст можна взяти з електронної вер-
сії, а зображення – сканувати з паперового варіанта.   
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Це – реально розкрита сторінка енциклопедії з дові-

дкою про композитора Давіташвілі. 
Виділений блок показує, що будь-який фрагмент те-

ксту цієї енциклопедії можна вільно скопіювати і вста-
вити в конспект, у розробку уроку, взагалі в будь-який 
матеріал. 

Ця електронна версія цікава тим, що вона відкрита 
для копіювання текстів, але при вставці їх у новий до-
кумент наприкінці цитати автоматично додає посилан-
ня на себе – «Муз. енциклопедія, том, сторінка». 
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Ну і, нарешті, традиційна для всіх підручників сто-

рінка – «Контрольні питання». 
Примітка: Це – докладний путівник 

тільки по одному з розділів підручника, 
нехай навіть найважливішому, але – тіль-
ки одному. Інші розділи також досить 
насичені різноманітними корисними і ці-
кавими матеріалами. 
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                           Додатки: 
 
Коментар: Додаток №1 презентує професійний редак-
тор html. 
У додатках № 2 – 5  представлені як приклад фрагмен-
ти наукових  праць, що ілюструють масштабність і 
глибину фундаментальних досліджень, які складають 
певну частину наукової бази сучасної педагогіки. 
Додаток №6 – оповідання письменника-фантаста Ллой-
да Біггла (молодшого) «Ця чарівна школа». По глибині 
порушених проблем він, на наш погляд, цілком заслуго-
вує на те, щоб бути включеним у хрестоматію з педаго-
гіки, тому приводиться в повному обсязі. * Практично 
всі додатки даються мовою оригіналу, оскільки всі вони 
є розгорнутими цитатами російськомовних наукових 
статей. Що ж стосується науково-фантастичного 
оповідання „Ця чарівна школа”, ми не взяли на себе смі-
ливість робити його переклад, тому що це – художній 
твір, художня література світового рівня, до того ж 
вже перекладена з англійського оригіналу. Україномов-
ного перекладу цього твору, на жаль,  не існує. 
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1. Додаток №1.  
Робоче вікно тегового редактори ACE HTML PRO. 

 
 
Це – професійний редактор для написання html-коду 
при створенні Web-сторінок. Він зручний тим, що всі 
необхідні записи цієї мови («теги») можна не пропису-
вати вручну, а просто вибирати з вікон, що випадають з 
головного меню. 
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Додаток №2. 

Ю.Книга. 

Анализ понятия «графический образ» 
                                     (фрагмент) 
Ключевые слова: диалог, компьютерная лингвистика, 
прикладная семиотика, графический образ, компью-
терная графика, когнитивная графика, графический ин-
терфейс, разведочный анализ данных, представление 
знаний, обнаружение знаний. 

 
Авторы ни в коей мере не претендуют на полноту ис-
следования столь многозначного и сложного понятия. 
Анализ понятия графического образа (ГО) предпринят с 
целью нетрадиционных, более выразительных средств 
его представления в компьютерных технологиях и с ори-
ентацией на построение, в дальнейшем, исчисления ГО. 
Графический образ трактуется как модель отобра-
жаемого объекта. Рассматриваются: принципы клас-
сификации ГО; отношения между ГО (с использованием 
аппаратов гомоморфизмов и гомеоморфизма); принципы 
выделения и обоснования (соответствующим предмет-
ным областям) словарей графем; анализ процедур, пра-
вил, концепций построения различных ГО; операции син-
теза ГО различных типов. 
 
1. Введение 
Сразу заметим, что авторы ни в коей мере не претенду-
ют на полноту исследования столь многозначного и 
сложного понятия. В словарях мы нашли весьма много 
его синонимов и «квазисинонимов»: лик, вид, отраже-
ние, облик, отображение, образец, метафора, модель, 
эскиз, слепок, копия, изображение и т.д. Очень много 
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понятий, производимых от этого слова: таким образом, 
целесообразно, преобразование, образование, образо-
ванный, образный, образцовый, многообразие, сообразу-
ясь и т.п. 
Во многом процесс анализа понятий определяется це-
лями предпринятого исследования и дальнейшего их 
использования. Цель данного анализа — поиск нетра-
диционных средств и методов графического представ-
ления данных для (и с помощью) компьютерных техно-
логий исследований сложных структур, явлений, про-
цессов. Поэтому авторам представляется наиболее адек-
ватной трактовка «образа» как «модели». Рассмотрим 
понятие образа с этой точки зрения. 
1) Как и «модель», «образ» всегда имеет « прообраз» 
(исходные данные). 
2) Любой образ как и модель, строится с некоторой це-
лью. 
3) У любого образа (и модели) всегда есть автор, поэто-
му образ субъективен. 
4) Модели могут быть математические, алгоритмиче-
ские, аналитические, вербальные и т.д. Образы могут 
быть художественными, графическими, звуковыми и 
т.п. 
5) При этом они могут иметь мало общего между собой. 
6) Образ — следствие процесса отображения исходных 
данных (модель — тоже). 
7) На основании одних и тех же исходных данных мож-
но построить множество образов, как и много моделей 
для одного объекта. 
8) При построении образов внимание акцентируется на 
значимых аспектах отображаемого объекта. Как и при 
моделировании образ является некоторой абстракцией 
исходного объекта. 
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9) Образу как обобщению соответствует несколько про-
образов (модели тоже). 
10) Образ как результат отображения прообраза (анало-
гично модели) существенно зависит от методов и 
средств его синтеза. Эти методы и средства не только 
определяют (как и в моделировании) формат представ-
ления образа, но и возможности его анализа. 
11) Как и для модели, по отношению к образу прежде 
всего возникают два вопроса: «Какой образ?» и «Образ 
чего?». 
Здесь рассматриваются графические образы. Определе-
ние понятия «графики» можно найти во многих слова-
рях. Здесь к  ГО мы относим: изображения, картины, 
фотографии, видеообразы (статичные и динамичные), 
схемы, чертежи, диаграммы, графики и т.п. В качестве 
рабочего примем следующее определение. 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1. Будем считать графическим обра-
зом информацию, представленную графическими мето-
дами и средствами. 
В дальнейшем будет разработана многокритериальная 
классификация, систематизация, и формализация гра-
фических методов и средств, а затем и ГО. Мы также 
надеемся построить формальный аппарат исчисления 
ГО, который должен включать операции распознования, 
синтеза, “сложения” (суперпозиции, наложениия и т. д.), 
анализа образов. 
2. Отношения между графическими образами и прооб-
разами 
Выделим два мира: графических образов и их прообра-
зов.  
Прообразы могут иметь различное представление: таб-
личное, аналитическое, алгоритмическое. В большей 
степени нас интересуют прообразы именно  этих клас-
сов. Заметим, что таблицы могут быть многомерными 
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(например, гиперкубы в хранилищах данных). Могут 
они быть связаны и в сетевую структуру. В меньшей 
степени мы умеем работать с вербальными (естествен-
но-языковыми) представлениями. И совсем не умеем 
строить ГО на основе представления исходных «в голо-
ве». Однако различные графические системы представ-
ляют средства «прямого» синтеза ГО (без преобразова-
ния данного прообраза в какой-либо промежуточный 
формат). 
Обобщенная схема отношений между ГО и его прообра-
зами представлена на рис. 1. В дальнейшем предлагает-
ся более детальная классификация исходных данных 
ГО. Так, например, необходимо отдельно рассматривать 
носители, на которых хранятся прообразы: магнитные, 
«бумажные», «в голове» и т.д. Далее надо ввести формы 
и форматы исходных данных. Затем ввести понятие 
дискретных, непрерывных, дискретно-непрерывных ГО. 
Далеко не все отношения между прообразами в настоя-
щее время реализуемы. В [1] рассмотрены все отноше-
ния в триаде «табличное представление–
аналитическое–ГО». Остальные связи еще необходимо 
исследовать, желательно в качестве прообраза рассмот-
реть и ГО, т.к. возможно построение нового графиче-
ского образа основе другого (или других — обобще-
ние») ГО. 
Кроме этого возможны многократные преобразования: 
«прообраз1  → прооб-
раз2 → прообраз3 → … → ГО1 → ГО2 → …». Полезно 
рассмотреть и отношение «ГО → образ», где результат 
преобразования ГО — итог его анализа, быть может, в 
аналитической форме. Тем самым можно говорить о не-
которой рекурсивности этой структуры. Вполне оче-
видны следующие свойства отношений «прообраз → 
образ». 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  205 

1) На основе одного прообраза можно построить не-
сколько различных ГО (отношение: 1 → N). 
 

 
2) Для разных прообразов возможен синтез одного ГО 
(отношение: N → 1). 
Рис. 1. Отношения между ГО и его прообразами 
Здесь полезно рассмотреть категории «гомоморфизма» 
и «гомеоморфизма». 
Гомоморфизм предполагает сохранение отношений, 
«закодированных» в исходных данных в связях между 
соответствующими компонентами ГО.  
(*Это – только начальный фрагмент статьи.)      

Международный научно-учебный Центр  
Информационных технологий и систем НАН  
Украины и МОН Украины, ЮНЕСКО  

                            Yuriy.Kniga@operu.pib.com.ua 
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Додаток №3. 
Н.В. Маслова 

НООСФЕРНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 
МЕТОДОЛОГИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ,  

ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
Отделение РАЕН “Ноосферное образование”, 2004г. 

 
     Статья содержит краткое изложение научной 

концепции современного этапа образования как фунда-
ментальной формы и способа постижения бытия через 
естественный генетический код познания. Термин “ноо-
сферное образование” (“noos” - греч. разум) вводится 
для актуализации эволюционного вектора эпохи: потен-
циализации возможностей человека в гармонии с при-
родой и обществом, воспитании духовной творческой 
личности, способной увеличивать запас прочности жиз-
ни во Вселенной, не нарушая ее законов. 

     Наука и образование являются фундаментальны-
ми формами постижения бытия. Исторически сло-
жившийся тандем «наука-образование» обеспечивает 
социум знаниями, на базе которых в соответствии с це-
лями общества осуществляется подготовка кадров. Об-
разование как фундаментальная форма постижения бы-
тия имеет единые с наукой онтологические, гносеологи-
ческие, методологические основания. Однако функции 
и задачи образования иные.  

Функциональное предназначение науки как отрасли 
человеческой деятельности состоит в получении знаний 
о всеобщих, универсальных, специальных или частных 
явлениях, законах и закономерностях глобальной сис-
темы «Природа - человек - общество». Среди важней-
ших задач науки - оформление знаний в виде законов, 
теорий, гипотез, правил, формул, методов и т.д. и пре-
доставление их обществу. 
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Основной функцией образования является передача 
в практику общества знаний, методологий, методов, вы-
работанных наукой и некоторыми отраслями практиче-
ской деятельности человека и их инкультурация.1 

Основной задачей образования является организация 
процесса многогранного становления человека, его 
творческого гармонического развития и подготовки 
кадров разных уровней для обеспечения неубывающего 
роста творчества в глобальной системе «Природа - че-
ловек - общество». 
Образование - индивидуальный либо коллективный 

способ и процесс формирования субъектом образования 
образа самого себя (самоидентификация)2 посредством 
индивидуального усвоения и переработки знаний, уме-
ний и навыков, выработанных человечеством о природе, 
обществе, человеке. 
Образование может быть рассмотрено  
в различных аспектах:  

- мировоззренческом - как философия образования; 
- научно-теоретическом - как система ведущих науч-
но-теоретических, методологических и методических 
взглядов на воспитание и образование человека; 
- методическом - как совокупность средств и методов 
для педагогической деятельности;- технологическом - 
как социальная технология для воспитания и образова-
ния; 
- организационном - как организационно- администра-
тивная система для проведения воспитания и образова-
ния человека в государстве.  

Каждый из этих аспектов рассматривается в концеп-
ции ноосферного образования как подсистема в единой 
самоорганизующейся системе «Образование». 
Концепция [4] разработана в 1996-1999 гг. Она пред-
ставляет собой конвергенцию естественнонаучных, гу-
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манитарных концепций и психолого-педагогических 
практик начала XXI века. Концепция ноосферного обра-
зования - это система научно-теоретических, гносеоло-
гических, методологических и практических взглядов на 
природу образования и возможности его эффективного 
достижения в обществе. Структура концепции ноосфер-
ного образования представляет неразрывное единство 4-
х обязательных частей (рис. I): 

 
Ключевыми понятиями в концепции являются: 
Знание - информационно-образное отражение в соз-

нании индивида закономерных, воспроизводимых свя-
зей между элементами объективного и субъективного 
миров. 
Природосообразность - соответствие природным 

процессам, структурам, закономерностям; 
Экологический императив - объективно необходимый 
нравственный социально-антропологический принцип, 
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являющийся императивом соразвития человека, приро-
ды, общества [5].  
Ноосфера - энергоинформационная среда единения 

индивидуального и коллективного интеллекта и духов-
ности на основе экологического императива.  
Ноосферное развитие - осознанно управляемое 

ценностно-ориентированное соразвитие человека, об-
щества, природы, при котором удовлетворение жизнен-
ных потребностей населения осуществляется без ущер-
ба для интересов будущих поколений и Вселенной. 
Универсальные принципы нравственности - это 

способы гармоничного сочетания человека с зако-
номерными началами природы, мироздания: Исти-
ной, Добром, Совестью, Верой, Активной Честностью, 
Творчеством, Состраданием, Безусловной Любовью, 
Ценностью Жизни. 
Тип мышления - ориентация использования инди-

видом преимущественно доминантного полушария. 
Различают экологичный (целостный) и неэкологич-
ный (преимущественно однополушарный) типы мыш-
ления. 
     Качество человека - способность человека к совер-
шению определенного вида деятельности в окружаю-
щем мире. Различают два базовых качества: 
- биосферосовместимость или гармоничность, здоровье; 
- патологичность, дисгармоничность, болезнь. 
Мыслеобраз - индивидуально воспринятый всеми 

органами чувств целостный образ предмета, явления, 
события. 

    Содержание концепции рассматривается в сле-
дующей последовательности: цели, задачи, принципы, 
мировоззренческие и научно-теоретические основы, 
теория познания и методология, технология, методика 
преподавания учебных дисциплин, биоадекватные 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  210 

учебники, педагог нового поколения. В данной статье 
кратко представлены базовые педагогические новации: 
цели, принципы, методология, технология, инструмен-
тарий. 

     Вызовы современности требуют проведения ре-
инжиниринга системы образования. Engine (англ.) - 
двигатель, мотор, ведущий механизм. Реинжиниринг 
подразумевает замену ведущего механизма, двигателя. 
В образовании ведущим двигателем является цель, 
ради достижения которой человек трудится. В комплек-
се с целью находится инструментарий, который исполь-
зуется для достижения цели. Это методы, приемы, инст-
рументы образования. Таким образом, реинжиниринг в 
образовании подразумевает необходимый переход к но-
вым целям, методам, инструментам на базе достиг-
нутого уровня знаний, умений и убеждений социума в 
направлении овладения новыми возможностями моз-
га и Духа. 
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Додаток №4. 
 

Характеристики, свойственные хорошему  
планированию (концепциям). 

Типы учебных занятий (лекции, семинары и т.д.), 
как правило, не могут быть взаимозаменяемы, они 
служат специфическим целям. Потому не следует про-
читывать приведенные критерии так, будто все кри-
терии всегда должны присутствовать одновременно 
(например, коммуникация и участие в лекциях). Но все 
же в отдельном учебном занятии одновременно может 
быть воплощено больше критериев, чем принято обыч-
но об этом думать. 

1. Тематика и подбор материала отвечают новейшим 
положениям науки. 

2. План согласован с целями учебных занятий и про-
фессиональной подготовки. 

3. Перед занятием ставятся реалистичные цели (в от-
ношении временных рамок, а также по данным о подго-
товленности студентов). 

4. В изложении материала сначала выявлены связи с 
уже известным, и лишь затем делается переход к ново-
му. 

5. Цели и требования (критерии успешности) занятия 
ясно сформулированы. 

6. Соблюдаются соразмерность целям и, соответст-
венно, целесообразность в структуре и в применении 
методов. 

7. Предусмотрена частая смена социальных форм уче-
ния. 

8. На вопросы и обсуждение выделено достаточное 
количество времени. 

9. Заучивание фактов подчинено пониманию и дейст-
вию принципов и закономерностей высшего порядка. 
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10. Предусмотрено комплексное закрепление и прак-
тическое апробирование знаний в имитационных фор-
мах (плановые игры, ролевые игры), различные виды 
практики и т.п. 

11. Ответственное обращение с потребностями обу-
чающихся проводится с учетом их учебных целей. 

12. Студентов рассматривают в качестве партнеров, 
несущих ответственность за учение и понимание. 

13. Студенты активно привлечены к планированию и 
реализации учебных занятий. 

14. Части учебных занятий подготовлены и сформиро-
ваны самими студентами (вместе с преподавателем). 

15. Планирование способствует активным формам 
учения и взаимообучения студентов. 

16. Исполняемые студентами виды работ (рефераты, 
тезисные статьи, а также обзоры литературы и др.) тща-
тельно отобраны и сформулированы (укладываются в 
рамки отведенного времени, пробуждают интерес, сти-
мулируют). 

17. Студенческие работы хорошо учитывают цели за-
нятия и служат для дополнительного учения по предме-
ту и упражнения в необходимых навыках. 

18. Дополнительные материалы обучения, учебники, 
средства наглядности имеют профессионально направ-
ленность. 

19. Обязательная литература и учебные пособия суще-
ствуют в достаточном количестве и специально отобра-
ны; списки литературы снабжены понятными коммен-
тариями. 
                            Вольф-Дитрих Веблер, 

                   председатель Федерального общества                                                                
                  по дидактике высшей школы [AHD]) 

                                 при университете Билефельд [IZHD] 
     Джерело  -   див. додаток №5. 
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Додаток №5. 
 

Характеристики личности успешно работающ-
го преподавателя и его деятельности. 

Описываемые характеристики в принципе явля-
ются приобретенными. Развивать у преподавателей 
данные характеристики – такую цель ставит перед 
собой повышение квалификации при центрах дидактики 
высшей школы. 

1. Основу преподавательской деятельности составляет 
готовность заниматься преподаванием в определенных 
рамочных условиях; терпеливо и дружелюбно обра-
щаться со студентами; вести с ними совместную работу; 
обмениваться конструктивной критикой и замечаниями. 

2.Преподаватели обладают многообразными формами 
влияния на процесс социализации студентов. Поэтому в 
качестве характеристик хорошего преподавания можно 
назвать такие, как: 

– непредвзятость и терпимость; 
– способность критиковать и самокритичность реф- 
   лексии; 
– выявление скрытых оснований и границ в работе; 
– понимание социальной ситуации и развитое пред-   
   ставление об окружающем мире; 
– готовность и способность к достижению взаимо  
   понимания; 
– готовность к сотрудничеству с окружающими. 

3. Хорошие преподаватели реализуют модель совме-
стного (со студентами) поиска знаний и учения, а не 
модель всезнания преподавателя. Отсюда следует ак-
тивное отношение к пробелам, активное отношение к 
самокритике; конструктивный показ того, как заполнять 
существующие пробелы. 
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4. Соответственно этому наука описывается не как 
сумма окончательно найденных результатов, а как по-
стоянно идущий процесс познания с подлежащими пе-
ресмотру (промежуточными) результатами по мере про-
движения. 

5. Самостоятельная ответственность обучаемых на-
ходит свое отражение в ответственности преподавате-
лей за то, чтобы посредством личностных контактов и 
тщательно разработанных учебных занятий, материалов 
и двустороннего контроля успеваемости добиться такой 
направленности учебного процесса, которая позволяет 
избежать пагубных заблуждений, выработать основу 
профессионализма, благоприятствует способностям к 
сотрудничеству, развитию познавательного интереса и 
творчества. 

6.Хорошие преподаватели открыты для иных мне-
ний и обладают способностью к созданию деловой и 
доверительной рабочей атмосферы, в которой готов-
ность студентов к дискуссиям формируется и развива-
ется. 

7. Хорошим преподавателям понятно, что обстанов-
ку анонимности в учебных заведениях важно преодоле-
вать путем формирования личностного взаимоотноше-
ния студента и преподавателя. 

8. Личностная аура, притягательный образ препода-
вателя зависят часто от увлеченности своим предметом, 
от профессионального энтузиазма. 

9. С этим тесно связан (в качестве сопровождающего 
обстоятельства) и существенно помогает удерживать 
внимание в многочасовом процессе обучения ясный, 
понятный, богатый язык с живостью экспрессии. 

10. Способность к сосредоточению и успешность 
преподавания также значительно зависят от способно-
сти преподавателя сочетать живые и многообразные ме-
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тодики преподавания с гибкими и релевантными при-
мерами, часто заранее планировать такого рода сменяе-
мость методов обучения (например, смену акцентов – на 
материале, на деятельности преподавателя, на активно-
сти студентов) в организации учения; как можно чаще – 
даже на лекциях с фазами «ситуации с пчелами в улье», 
«группы сплетничающих» (разговоры по соседству) и 
др. – и здесь тоже менять формы коммуникации (спо-
собствование дискуссиям между преподавателем и сту-
дентом, между студентами). 

11. Хорошая подготовка даже к единственному заня-
тию, осведомленность об имеющемся положении, свя-
занность с прошлым занятием, ясное изложение, осо-
бенно в трудных местах, предмета, выделение особо 
важных частей, итоговые обобщения, которые помога-
ют запоминанию, способность давать ясные и исчерпы-
вающие ответы на вопросы, а также хорошие объясне-
ния на дополнительные вопросы и при затруднениях 
понимания – все это желательно для студентов. 

12. Особо благоприятствует пониманию и мотива-
ции способность не просто к установлению связи между 
частями предмета и различными специальными облас-
тями, но и к выстраиванию темы в больших масштабах 
(в историко-культурном, например).  

13. Сюда относится требование к преподавателям 
доводить до очевидности познавательно-теоретические, 
научно-теоретические, научно-этические (социальная 
ответственность ученых) аспекты научного учения. 

14. Особое, существеннейшее значение имеет интел-
лектуальный уровень занятия/преподавателя. Опросы 
студентов выявляют все новые запросы студентов к 
этой стороне преподавателя: 

– преподавание, пробуждающее интерес; 
– способность стимулировать мышление и обсуждение; 
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– интерес и способность к оригинальной постановке во-
просов; 

– глубина рефлексии, способность производить глубокое 
впечатление, будить мысль, а также мотивированность; 

– преподаватель «рассыпает» вокруг себя интересные, 
побуждающие к соперничеству вопросы и способствует 
независимости мышления; 

– преподаватель вводит в круг увлекательных вопро-
сов/концепций своего предмета; 

– преподаватель раскрывает бесчисленные интеллекту-
альные проблемы/новые подходы; 

– преподаватель стимулирует мышление у студентов; 
– преподаватель будит творчество у студентов; 
– преподаватель обеспечивает студентов мотивацией к 
лучшей учебе; 

– преподаватель стимулирует у студентов повышенную 
интеллектуальную активность. 

15. Хорошим путем пробуждения устойчивых инте-
ресов к предмету часто служит создание ясной картины 
хода исследований и наглядное освещение состояния 
науки, включая представление о противоположных на-
учных позициях, научных школах. 

16. Студенты должны готовиться к переносу изу-
ченного в практическую плоскость. 

17. В хорошем учебном занятии цель является адек-
ватной, чтобы служить в качестве средства для обуче-
ния/учения, в первую очередь, процесса преподава-
ния/учения (в качестве связующего звена между целью 
и ее реализацией). 

18. Преподаватели, как и студенты, должны полу-
чать обратную связь о своей деятельности в ходе бесе-
ды, или когда: 

– преподаватели проводят анкетирование по дидактике; 
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– студенты (по возможности постоянно) с помощью шиф-
рованных анкет опрашиваются на предмет приращения 
их знаний, и, соответственно, понимания, способностей 
находить решение и др., либо (насколько применимо) – 
в проверочных аудиторных работах. 

19. При подготовке и проведении экзаменов имеют 
значение такие критерии хорошего преподавания, как: 

– ясность постановки вопросов; 
– вместо бессмысленных подробностей, которые принуж-

дают к копанию в незначимых фактах, вопросы охваты-
вают существенные для учения/обучения (соответст-
венно) цели; 

– аудиторные контрольные работы направлены непосредст-
венно на проведенные учебные занятия и ими затраги-
ваются важнейшие моменты; 

– при оценивании строго соблюдаются беспристрастность и 
справедливость в оценках; 

– требования к успеваемости и система оценок продуманы 
и заблаговременно доводятся до сведения студентов; 

– при известных условиях оценка получает разъяснение в 
ходе консультирования, и даются рекомендации по пре-
одолению недостатков. 
                              Вольф-Дитрих Веблер,                                                                                
                              председатель Федерального общества  

           по дидактике высшей школы [AHD]). 
          при университете Билефельд [IZHD] 

    Источник- 
    Центр проблем развития образования 
    Белорусского государственного университета,   
    www.charko.narod.ru 
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Додаток №6. 
Ллойд Бигл-младший. 

 
"Какая прелестная школа!.." 

 (рассказ) 
   Мисс Милдред Болц всплеснула руками и  вос-

кликнула:  "Какая  прелестная школа!" 
   Школа  восхитительно  поблескивала  под  ярким   

утренним   солнцем - голубовато-белый  оазис  пастель-
ных   цветных   пятен,   жемчужина   среди стандартных 
башен, куполов и шпилей буйно разросшейся метропо-
лии. 

   Но, даже произнося эти слова, мисс  Болц  сделала  
мысленную  оговорку. 

Форма у здания была неудачная, утилитарная - про-
сто коробка. Лишь  окраска придавала ему прелесть. 
Водитель аэротакси чертыхался себе под нос, оттого что 
залетел не на ту линию и теперь не мог развернуться. 
Он виновато взглянул на  пассажирку  и переспросил: 

   - Вы что-то сказали? 
   - Да, я о школе, - повторила мисс Болц. - Прелест-

ный цвет. 
   Машина пробралась к следующему развороту, 

описала полукруг  и  вылетела на нужную линию. Тогда 
водитель снова обернулся к пассажирке. 

   - Про школы я слыхал. Они когда-то были на запа-
де. Но это не школа. 

   Мисс Болц растерянно заглянула в его серьезные 
глаза, надеясь, что  она не слишком краснеет. Женщине 
в ее возрасте неудобно краснеть. Она сказала: 

   - Должно быть, я вас не так поняла. Мне надо было 
в... 

   - Да, мэм. Это тот адрес, что вы назвали. 
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   - В таком случае... конечно же, это школа! Я  учи-
тельница.  Буду  здесь преподавать. 

   Он покачал головой. 
   - Нет, мэм. У нас нет никаких школ. 
   Посадка была такой неумолимо внезапной, что 

мисс Болц  проглотила  свои возражения и вцепилась в 
предохранительный пояс. Но  вот  машина  села  на сто-
янке, и водитель открыл дверцу. Мисс Болц расплати-
лась и вышла из такси с достоинством, подобающим 
учительнице средних лет. Ей хотелось докопаться до 
сути странного представления о  школах,  но  не  стоило  
опаздывать  на прием. Да и вообще... какая чепуха. Что 
же это, если не школа? 

   В лабиринте коридоров, помеченных двумя, а то и 
тремя  буквами,  каждый поворот, казалось, вел не туда, 
и мисс Болц уже с трудом дышала и боролась с  легким  
приступом  страха,  когда,  наконец,  прибыла  по   на-
значению. 

Секретарша спросила у нее фамилию и строго сказа-
ла: 

   - Мистер Уилбинс вас ждет. Входите же. 
   На двери висела замораживающая табличка:  

"РОДЖЕР  УИЛБИНС,   
заместитель заведующего учебной  
частью  (сред няя  школа),  северо-
восточный  школьный округ США,  

БЕЗ ДОКЛАДА НЕ ВХОДИТЬ".  
Мисс Болц  замешкалась,  и  секретарша повторила: 
   - Входите же. 
   - Благодарю вас, - отозвалась мисс Болц и открыла 

дверь. 
   В центре  огромной  комнаты  за  письменным  

столом  сидел  человек  со свирепо-бессмысленным вы-
ражением  лица.  Внимание  мистера  Уилбинса  было 
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поглощено бумагами, разбросанными по всему столу, и 
он молча указал ей  на кресло, не давая себе  труда  под-
нять  глаза.  Она  прошла  через  комнату напряженно, 
как по натянутому канату, и села. 

   - Вам придется чуть-чуть подождать, - сказал мис-
тер Уилбинс. 

   Мисс Болц приказала себе успокоиться. Она же не 
вчера  со  студенческой скамьи, не девчонка, что с за-
миранием сердца ищет первой работы. У нее  за плеча-
ми двадцатипятилетний стаж, и она всего лишь явилась 
по новому  месту назначения. 

   Однако нервы не повиновались приказу. 
   Мистер Уилбинс собрал бумаги в стопку, постучал 

ими о стол и  вложил  в папку. 
   - Мисс... э... э... Болц, - сказал он. 
   Она, как зачарованная, глаз с него не  сводила  -  

такая  у  него  была причудливая,  претенциозная  внеш-
ность.  Он  носил  очки  (приспособление, которого она 
не встречала много лет), а над верхней губой у  него  
чернела аккуратная полоска волос, какую она видела 
только в фильмах и на сцене. 

   - Я ознакомился с вашим личным делом, мисс...  
э...  э...  Болц.  -  Он нетерпеливо отодвинул от  себя  
папку.  -  Мой  вам  совет  -  выходите  в отставку. Сек-
ретарша  даст  вам  бланки,  которые  надо  заполнить.  
Всего хорошего! 

   Неожиданность нападения вернула ей спокойст-
вие. Мисс  Болц  невозмутимо ответила: 

   - Ценю ваше внимание, мистер Уилбинс, но в от-
ставку не  собираюсь.  Так вот, о моем назначении. 

   - Дорогая мисс Болц! - Он решил быть обходи-
тельным. Выражение его  лица заметно изменилось и 
теперь колебалось между улыбкой и ехидной усмешкой. 
- 
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Меня ведь заботит только ваше благополучие. На-
сколько я понимаю,  отставка связана для вас с финан-
совыми лишениями, и при  данных  обстоятельствах  я 
считаю себя обязанным добиться соответствующего 
увеличения  вашей  пенсии. Вы будете  обеспечены,  
получите  возможность  заниматься  чем  хотите,  и по-
верьте, вы не... -  Он  выждал,  постучал  пальцем  по  
столу.  -  ...Не пригодны к работе учителя. Как вам ни  
неприятны  мои  слова,  это  чистая правда, и чем скорее 
вы поймете... 

   Какое-то злосчастное мгновение она  была  не  в  
силах  сдержать  смех. 

Мистер Уилбинс осекся и сердито воззрился на нее. 
   - Извините, - сказала она, отирая глаза. - Я препо-

даю вот уже  двадцать пять лет - и хорошо преподаю, 
как вам  известно,  если  вы  прочитали  мои характери-
стики. Работа учителя - вся моя жизнь, я люблю это де-
ло, и сейчас уже поздновато говорить мне, что я не го-
жусь в учителя. 

   - Преподавание - профессия молодых, а  вам  под  
пятьдесят.  Да,  кроме того, мы должны считаться с ва-
шим здоровьем. 

   - Которое не оставляет желать лучшего, -  вставила  
она.  -  Правда,  я перенесла рак легких. На Марсе это не 
редкость. Он легко излечивается. 

   - Если верить вашим бумагам, вы перенесли это 
заболевание четырежды. 

   - Четырежды перенесла и четырежды  вылечилась.  
Я  вернулась  на  Землю только потому, что врачи счи-
тали, будто у меня особое  предрасположение  к марси-
анскому раку. 

   - Преподавание на Марсе... - Он пренебрежительно  
махнул  рукой.  -  Вы нигде больше не преподавали, а  
когда  вы  были  студенткой,  ваш  колледж готовил 
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учителей специально для Марса. В преподавании про-
изошла революция, мисс Болц, но вы об этом даже не 
подозреваете. - Он опять строго  постучал по столу. - 
Вы не пригодны к преподавательской работе. По край-
ней  мере  в нашем округе. 

   Она упрямо ответила: 
   - Будете вы соблюдать условия контракта или  мне  

придется  действовать через суд? 
   Он пожал плечами, взял в руки папку. 
   - Английский письменный и устный.  Десятый  

класс.  Надо  полагать,  вы 
думаете, что справитесь. 
   - Справлюсь. 
   -  Ваш  урок  -  ежедневно  с  четверти   одиннадца-

того   до   четверти двенадцатого, кроме субботы и вос-
кресенья. 

   - Меня не интересует частичная загрузка. 
   - Это полная загрузка. 
   - Пять часов в неделю? 
   - Считается, что сорок часов в неделю у вас будут 

уходить на подготовку к урокам. Скорее всего вам по-
надобится еще больше времени. 

   - Понятно, - сказала она. Ни разу в жизни  она  не  
чувствовала  такого замешательства. 

   - Занятия начнутся со следующего понедельника. 
Я выделю  вам  студию  и сейчас же созову техническое 
совещание. 

   - Студию? 
   - Студию. - В его голосе прозвучала нотка злорад-

ного удовольствия. -  У вас будет примерно сорок тысяч 
учеников. 

   Он вынул из ящика письменного стола две книги. 
Одна из них, чрезвычайно увесистая,  называлась  "Тех-
ника  и  приемы   телеобучения",   а   другая, отпечатан-
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ная на  ротаторе  и  переплетенная  в  пластик,  -  про-
грамма  по английскому языку для десятого класса се-
веро-восточного  школьного  округа 

США. 
   - Здесь все нужные вам сведения, - сказал он. 
   Мисс Болц с запинкой произнесла: 
   - Телеобучение? Значит... мои ученики будут слу-

шать меня но телевизору? 
   - Безусловно. 
   - Значит, я их никогда не увижу? 
   - Зато они вас увидят, мисс Болц. Этого вполне 

достаточно. 
   - Наверное, экзамены будут принимать машины, 

но как быть с сочинениями? 
Я ведь за целый семестр не успею проверить даже 

одно задание. 
   Он нахмурился. 
   - Никаких заданий нет. Экзаменов тоже нет. По-

видимому,  на  Марсе  все еще прибегают к экзаменам и 
заданиям, чтобы заставить учеников заниматься, но мы  
шагнули  далеко  вперед  по  сравнению  с  таким  сред-
невековьем  в образовании.  Если  вы  собираетесь  вко-
лачивать   материал   при   помощи экзаменов, сочине-
ний и тому подобного, выбросьте это из  головы.  Все  
эти приемчики характерны для бездарного учителя, и 
мы бы их не допустили, даже если бы существовала 
практическая возможность  допустить,  а  ее-то  и  не 
существует. 

   - Если не будет ни экзаменов, ни сочинений и если 
я  никогда  не  увижу учеников, то как же мне оценивать 
свою работу? 

   - Для этого у нас есть свои методы. Будете каждые 
две  недели  узнавать показатель Тендэкз. У вас все? 
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   - Еще один вопрос. - Она слабо улыбнулась. - Не 
объясните ли вы, почему так явно настроены против 
моего сотрудничества? 

   - Объясню, - равнодушно  ответил  он.  -  У  вас  на  
руках  устаревший контракт, который мы  обязаны  со-
блюдать,  но  мы-то  знаем,  что  вам  не выдержать до-
говорного срока. Когда вы уйдете, придется среди учеб-
ного года искать вам замену, а до тех пор  несколько  
недель  сорок  тысяч  учеников будут учиться плохо. 
Если вы до понедельника  передумаете,  я  гарантирую, 
что пенсия вам будет  выплачиваться  полностью.  Если  
нет,  учтите:  суды признают за нами право увольнения 
учителя по непригодности  независимо  от его должно-
сти и стажа. 

   Секретарша мистера Уилбинса назвала номер ком-
наты. 

   - Это будет ваш кабинет, - сказала она. - Подожди-
те там, я  кого-нибудь пришлю. 

   Кабинет был маленький, в нем стояли  книжные  
шкафы,  письменный  стол, картотека и проекционный 
аппарат. Узкое оконце позволяло  увидеть  длинные ря-
ды  таких  же  узких  окошек.  В  стену  против  пись-
менного  стола  был вмонтирован телевизионный экран 
размером метр двадцать на метр двадцать. У мисс Болц 
это был первый в жизни кабинет,  и  она  уселась  за  
письменным столом, чувствуя, как неодобрительно 
хмурятся  унылые  серовато-коричневые стены, ощущая 
одиночество, смирение и немалый страх. 

   Зазвонил телефон. Она стала отчаянно  разыски-
вать  его,  обнаружила  на пульте  в  углублении  пись-
менного  стола,  но  к  этому  времени   звонки прекра-
тились. Она осмотрела весь письменный стол и нашла  
другой  пульт  с дисками настройки телевизора. Всего 
было четыре диска, и на каждом – цифры от нуля до де-
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вяти. Она подсчитала, что число возможных каналов  
составляет 9999. Она испробовала несколько номеров,  
но  экран  оставался  пустым,  и только  канал  0001  от-
кликнулся  объявлением:   "ЗАНЯТИЯ   НАЧИНАЮТ-
СЯ   В 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 СЕНТЯБРЯ, СЕЙЧАС ПРОВО-
ДИТСЯ РЕГИСТРАЦИЯ. ЕСЛИ  ХОТИТЕ  БЫТЬ ДО-
ПУЩЕННЫМ  К  ЗАНЯТИЯМ  И  ПОЛУЧИТЬ   ДО-
КУМЕНТЫ   ОБ   ОКОНЧАНИИ   КУРСА, 
ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ". 

   В дверь постучали. Вошел добродушный с виду, 
седеющий  человек  лет  за пятьдесят; он  представился:  
"Джим  Паргрин,  главный  инженер".  Паргрин присел 
на краешек письменного стола и широко улыбнулся. 

   - Я уж боялся, что вы заблудились. Я звонил, а мне 
никто не ответил. 

   - Пока я нашла телефон, вы повесили трубку, - 
объяснила мисс Болц. 

   Он усмехнулся, потом стал серьезен. 
   - Значит, вы с Марса. А знаете ли вы, на что напро-

сились? 
   - Вас прислали запугивать меня? 
   -  Меня  никто  никогда  не  пугается,  если  не  

считать   молоденьких инженеров. Просто я подумал... 
ладно, неважно. Пойдемте в вашу  студию,  я вам объ-
ясню что к чему. 

   Ряды кабинетов быстро остались позади, и в каж-
дом кабинете было широкое застекленное окно, выхо-
дящее  в  коридор.  Мисс  Болц  все  это  напомнило 
марсианский аквариум, куда она порой водила учени-
ков,  чтобы  показать  им диковинную морскую жизнь 
Земли. 

   Паргрин отпер дверь и вручил мисс Болц ключ. 
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   - Шесть - четыре - три - девять. От кабинета  дале-
ковато,  но  хоть  на одном этаже. 

   Перед узкой доской раскорячился уродливый  чер-
ный  письменный  стол  на 

толстых металлических ножках. С противоположной 
стены глазела вниз камера, а рядом с нею был кон-
трольный экран. Паргрин открыл  пульт  управления,  и 
внезапно вспыхнувший свет ослепил мисс Болц. 

   - Вы  преподаете  английский,  поэтому  они  счи-
тают,  что  специальное оборудование вам не нужно, - 
сказал Паргрин. - Видите эти  кнопки?  Первая дает об-
зор стола, доски и пола вон до той линии.  Вторая  -  
крупный  план стола. Третья - крупный план доски. 

   - Не понимаю. 
   Он коснулся другого выключателя. 
   - Смотрите. 
   Контрольный экран осветился, как бы ожил. Мисс 

Болц  оказалась  к  нему лицом - лицом к коренастой 
женщине средних лет -  и  подумала,  что  экран 

безжалостно старит ее. Платье, купленное накануне 
после долгих  колебаний и за слишком большую цену, 
стало непривлекательным цветным пятном. 

   - Попробуйте вторую, - посоветовал Паргрин. 
   Она села за стол и нажала вторую кнопку. Камера  

дернулась,  мисс  Болц увидела себя крупным планом и 
содрогнулась. Третий  кадр  -  мисс  Болц  у доски - был 
не лучше. 

   Паргрин выключил камеру и закрыл пульт управ-
ления. 

   - Вот здесь, у двери, табельная кнопка, -  сказал  
он.  -  Если  вы  не нажали ее до четверти одиннадцато-
го, ваш урок автоматически отменяется.  И еще: как 
только кончится ваш урок, в  четверть  двенадцатого,  
надо  сразу уйти, чтобы  очередной  учитель  пригото-
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вился  к  следующему  уроку  -  он начинается в одинна-
дцать тридцать. Правда, считается хорошим тоном сте-
реть с доски и прибрать на столе. Мел в ящике стола. 
Все ясно? 

   - По-моему, да, - ответила мисс Болц. - Неясно  
только,  как  я  должна преподавать английский пись-
менный и устный, не слыша, как ученики говорят, и не 
видя, что они пишут. 

   Пока они шли из студии, он молчал. 
   - Я понимаю ваше недоумение, - сказал он,  когда  

они  вернулись  в  ее кабинет. - Когда я был ребенком, 
все  было  иначе.  Телевизор  я  смотрел, когда  мне  
разрешали  родители,  а  в  школу  ходил  вместе   с   
другими ребятишками. Но теперь все изменилось и, ви-
димо,  к  лучшему.  По  крайней мере важные чины го-
ворят, что нынешняя система целесообразнее. Как бы  
там ни было, желаю больших удач.  

   Она снова уселась за письменным столом и задум-
чиво раскрыла "Технику  и 

приемы телеобучения"... 
*   *   *   *   * 

 
   В понедельник утром, в пять минут одиннадцато-

го, мисс Болц нажала  на табельную кнопку в своей сту-
дии. За  это  она  была  вознаграждена  светом белой 
лампочки над контрольным экраном. Мисс Болц села за 
письменный стол, нажала на кнопку номер два и сложи-
ла руки в ожидании. 

   Ровно в четверть одиннадцатого  белый  огонек  
сменился  красным,  и  с контрольного экрана неодоб-
рительно глянуло ее лицо. 

   - Доброе утро, - сказала она. - Начинаем  урок  
английского  языка  для десятого класса. Я мисс Болц.  
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   Она решила посвятить первый урок знакомству с 
учениками.  Пусть  ей  не суждено познакомиться с ты-
сячами учеников, зато  они  узнают  о  ней  хоть что-
нибудь. Уж этого-то она у них не отнимет. 

   Она рассказала о годах работы на Марсе, о том, 
как ученики приходили  в школу гурьбой, объяснила, 
что в одном классе занималось человек двадцать - два-
дцать пять, не так, как здесь, - сорок тысяч человек си-
дят перед сорока тысячами телевизоров. Описала пере-
мены, упомянув,  что  школьники,  выходя поиграть  за  
пределы  защитного  купола,  всегда  надевают   респи-
раторы. 

Рассказала об экскурсиях, во время которых класс, а 
иногда  и  вся  школа, изучал  растительность  Марса,  
его  минералы,  его  почву.  Она   привела несколько  
вопросов  о   Земле,   чаще   всего   задаваемых   марси-
анскими школьниками. 

   Невыносимо медленно  ползли  минуты.  Мисс  
Болц  казалось,  будто  она пленница немигающего гла-
за камеры, ее изображение  на  контрольном  экране 
приняло измученный и перепуганный вид. Она не по-
дозревала, что урок  может стать таким непосильным 
трудом. 

   Конец часа пришел как смертная агония. Мисс 
Болц слабо улыбнулась, и  с контрольного экрана ее  
изображение  выдавило  отвратительную  пародию  на 
улыбку. 

   - До завтра, - сказала мисс Болц. - Всего хорошего. 
   Красный свет сменился белым. Мисс Болц с содро-

ганием бросила  последний взгляд на камеру и обрати-
лась в бегство. 

   Она потерянно сидела за письменным столом у се-
бя в кабинете и  пыталась сдержать слезы, когда к ней 
заглянул Джим Паргрин. 
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   - Что случилось? - спросил он. 
   - Просто я жалею, что не осталась на Марсе. 
   - С чего это вы? Начало превосходное. 
   - Не думаю. 
   - А я думаю. - Он улыбнулся. - Сегодня на послед-

них десяти  минутах  мы замерили  пробный  Тендэкз.  
Иногда  это  делается  для  новых   учителей. 

Большинство учащихся начинает занятия по своей 
программе, но если  учитель слаб,  ученики  быстро  пе-
реключаются  на  что-нибудь  другое.  Вот  мы  и уст-
раиваем проверку в конце первого урока - смотрим,  как  
дела  у  нового учителя. Уилбинс попросил замерить 
вам Тендэкз и  сам  проследил  за  этой процедурой. По-
моему, он был раздосадован. - Паргрин лукаво усмех-
нулся.  - 

Показатель чуть-чуть ниже ста, то есть практически 
идеален. 

   Он вышел, прежде чем мисс Болц успела поблаго-
дарить, а когда она  снова склонила  голову  над  пись-
менным  столом,  уныние   рассеялось   как   по волшеб-
ству. Мисс Болц с воодушевлением окунулась в  пере-
работку  программы английского языка для десятых 
классов. 

   "Рекомендуемые пьесы, - стояло в плане. - "Нельзя 
жениться на  слонихе" 

Г.Н.Варга. Восхитительный фарс..." 
   Решительной рукой мисс Болц  перечеркнула  этот  

абзац  и  записала  на полях: "В.Шекспир.  Венециан-
ский  купец".   

Увлекательный  роман  Персивала Оливера о Старом 
Западе "Одеяла в седле и  шестиствольные  пистолеты"  
она заменила "Повестью о двух городах" Диккенса. Раз-
дела, посвященного поэзии, мисс Болц вообще не на-
шла, и пришлось  создавать  его  самостоятельно.  Ее 
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перо безжалостно искромсало план, но мисс Болц  не  
чувствовала  угрызений совести. Разве  в  справочнике  
не  было  указано,  что  самостоятельность учителя дос-
тойна похвалы? 

   На другое утро,  направляясь  по  коридору  в  сту-
дию,  она  больше  не волновалась. 

   Недружелюбные  просторы  здания  и  унылое  
одиночество  кабинета   так подавляли, что мисс Болц 
стала готовиться к урокам у себя дома. К середине 
третьей недели она отыскала путь на десятый этаж, где, 
как было указано  в справочнике, находился кафетерий. 
В очереди  у  раздаточного  автомата,  в молчаливом ок-
ружении молодых учителей и учительниц мисс  Болц  
чувствовала себя прямо-таки доисторической древно-
стью. 

   Когда она направилась к столику, кто-то замахал 
ей рукой. Джим  Паргрин встал, взял у нее из рук под-
нос. Незнакомый человек помоложе  выдвинул  ей стул. 
После долгих  часов  одиночества  мисс  Болц  просто  
задыхалась  от неожиданного внимания к себе. 

   - Это мой племянник, - сказал Паргрин.  -  Лайл  
Стюарт.  Он  преподает физику. Мисс Болц - учитель-
ница с Марса. 

   Молодой человек был смугл, красив, охотно улы-
бался. Мисс Болц  сказала, что рада познакомиться с 
ним, и нисколько не покривила душой. 

   - Да ведь вы первый учитель, с которым я хоть 
словом  перемолвилась!  - воскликнула она. 

   - Как правило, мы избегаем друг друга, - согласил-
ся Лайл  Стюарт.  -  В нашей профессии, сами понимае-
те, выживают наиболее приспособленные. 

   - Но, казалось бы, лучше объединиться... 
   Стюарт покачал головой. 
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   - Предположим, вы придумали что-то  сильнодей-
ствующее.  У  вас  высокий Тендэкз, это известно дру-
гим учителям. Вот они и  смотрят  ваши  уроки  и, если 
могут, крадут у вас находки. Вы, в свою очередь, смот-
рите  их  уроки, чтобы воспользоваться их находками, и 
замечаете, что  они  применяют  вашу технику. Вам, ес-
тественно, это не  нравится.  Среди  наших  учителей  
дело доходит до драк, судебных процессов и злостных 
интриг. В лучшем случае, мы друг с другом не разгова-
риваем. 

   - Как вам здесь нравится? - спросил Паргрин у 
мисс Болц. 

   - Скучаю по ученикам, - ответила она. - Меня тре-
вожит, что я с ними  не знакома и не могу следить за их 
успехами. 

   - Не пытайтесь примешивать сюда абстрактные 
понятия вроде успехов, -  с горечью сказал Стюарт. - 
Теория нового обучения смотрит на  дело  так:  мы под-
вергаем ученика воздействию какого-то материала  по  
нужному  предмету. Воздействие имеет место у ученика 
на дому, то есть  в  самой  естественной для него среде. 
Ученик усвоит столько, сколько позволят его индивиду-
альные способности, а большего мы не вправе ожидать. 

   - Ребенок лишен чувства свершения - у  него  нет  
стимула  к  учебе,  - возразила мисс Болц. 

   - При новом обучении то и другое неважно. Мы 
всячески прививаем навыки, которые сделали рекламу 
столь важным фактором  нашей  экономики.  Привлечь 
внимание человека, заставить его покупать против сво-
ей воли. Или  привлечь внимание ученика, заставить его 
учиться, хочет он того или нет. 

   - Но ведь ученики не получают общественных на-
выков! 

   Стюарт пожал плечами. 
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   - Зато в нашей школе не возникает проблема дис-
циплины. Не надо  следить за внешкольной деятельно-
стью учеников. Я вас не переубедил? 

   - Конечно, нет! 
   - Пусть это останется вашей тайной. И, между  на-

ми,  скажу  вам,  какой фактор самый решающий в фи-
лософии нового  обучения.  Деньги.  Вместо  того чтобы 
вкладывать целые состояния в  земли  и  здания,  вместо  
того  чтобы содержать тысячи школ, мы  строим  одну  
телестудию.  Еще  одно  состояние экономится за счет 
заработной платы учителя: один учитель приходится не 
на двадцать-тридцать учеников, а на много тысяч.  Ода-
ренные  ребятишки  будут учиться, как ни скверно обу-
чение, а это все, что нужно нашей  цивилизации: горст-
ка одаренных людей, которые  создадут  уйму  одарен-
ных  машин.  -   

Он отодвинул свой стул.  
- Приятно было познакомиться с вами, мисс Болц. 

Может быть, мы станем друзьями. Вы преподаете анг-
лийский, я - физику, навряд  ли мы будем обворовывать 
друг друга. А теперь мне надо идти выдумывать  новые 
трюки. Мой Тендэкз скакнул вниз. 

   Мисс Болц задумчиво смотрела ему вслед. 
   - У него слишком утомленный вид. 
   - У учителей по большей части не такие контрак-

ты, как у вас, -  пояснил Паргрин. - Их можно уволить в 
любую минуту. После этого учебного года Лайл хочет 
перейти в промышленность, а если его уволят, ему не-
легко будет найти работу. 

   - Он отказывается от профессии учителя? Какой 
позор! 

   - Это бесперспективная профессия. 
   - У хорошего учителя всегда есть перспективы. 
   Паргрин покачал головой. 
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   - Центральный округ уже дает  экспериментальные  
уроки,  записанные  на кинопленку. Наймите хорошего 
учителя, отснимите год его работы - и  больше 

не надо никаких учителей. Нет, преподавание лише-
но будущего. Вам  сообщили ваш показатель Тендэкз? 

   - Да нет. А должны были? 
   - Сведения поступают раз в две недели. Вчера рас-

сылали очередные. 
   - Я ничего не получила. 
   Он тихонько выругался и примирительно посмот-

рел на мисс Болц. 
   - Мистер Уилбинс  бывает  коварен,  если  ему  

нужно.  Вероятно,  хочет застать вас врасплох. 
   - Боюсь, что я ничего не смыслю в этих показате-

лях. 
   - В них нет ничего сложного. Раз в две недели  мы  

делаем  для  каждого учителя выборку тысячи его уче-
ников. Если  все  смотрят  положенный  урок, Тендэкз 
учителя  равен  ста.  Если  смотрит  только  половина,  
Тендэкз  - пятьдесят. У хорошего учителя Тендэкз как 
раз и составляет пятьдесят. Если Тендэкз падает ниже 
двадцати, учителя увольняют. За непригодностью.  

   - Значит, дети могут не смотреть урок, если не хо-
тят? 

   - Родители обязаны приобрести  телевизор,  -  от-
ветил  Паргрин.  -  Они должны следить, чтобы ребенок 
проводил классные часы перед  телевизором  - это на-
зывается "следить за посещаемостью"; но они не отве-
чают за  то,  что именно смотрит ребенок. Иначе при-
шлось бы следить за ребенком поминутно, а суды счи-
тают, что это бессмысленно. Так вот, ученики сидят у  
телевизоров, и телевизоры включены,  но  если  им  не  
нравится  ваш  урок,  они  могут переключиться на что-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


  234 

нибудь  другое.  Теперь  вы  видите,  как  важно  для 
учителя, чтобы его уроки были занимательными. 

   - Понимаю. А какой у меня Тендэкз? 
   Он отвернулся. 
   - Нуль. 
   - Вы хотите сказать... _никто_ не смотрит? А я-то 

думала, что все делаю правильно. 
   - Должно  быть,  в  первый  день  вы  сделали  что-

то  такое,  чем  они увлеклись. Может, это им с тех пор 
приелось. Такое бывает. А  вы  смотрели уроки других 
учителей? 

   - Да нет же! Я так занята, что мне это и в голову не 
приходило. 

   - Возможно, Лайл что-нибудь придумает. Я  про-
сил  его  зайти  к  вам  в кабинет перед двухчасовым 
уроком. А потом... что ж, посмотрим. 

   Лайл Стюарт разложил на письменном столе ка-
кие-то бумаги, и  мисс  Болц склонилась над ними. 

   - Вот показатели Тендэкз, - сказал он. - Вам тоже 
полагался экземпляр. 

   Мисс Болц пробежала глазами список фамилий и 
нашла свою. Болц  Милдред. Английский, десятый 
класс.  Время  -  10:15.  Канал  6439.  Нуль.  Средний 
годовой показатель - нуль. 

   - Речь идет о том, что вам надо решиться на какие-
то трюки, - продолжал 

Стюарт. - В два часа начнется  урок  Марджори  
Мак-Миллан.  Она  преподает английский для одинна-
дцатого класса, у нее Тендэкз шестьдесят четыре.  Это 
очень много. Посмотрим, как она этого добивается. 

   Он установил диски в нужном положении. 
   Ровно в два часа появилась Марджори Мак-

Миллан, и поначалу мисс Болц  с ужасом заподозрила, 
что та раздевается. Туфли и чулки Марджори  Мак-
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Миллан были аккуратно сброшены на пол. Она как раз 
расстегивала блузку.  Марджори Мак-Миллан глянула 
прямо в объектив. 

   - Что вы здесь делаете, кошечки и  котики?  -  про-
ворковала  она.  -  А мне-то казалось, что я одна. 

   Это была нарядная блондинка, красивая вызы-
вающей, вульгарной  красотой. 

Ее одежда выставляла напоказ умопомрачительные 
формы. Марджори  Мак-Миллан улыбнулась, тряхнула 
головой и на цыпочках попятилась. 

   - Ну да ладно, раз уж я среди друзей... 
   Блузки  не  стало.  За  нею  пришел  черед  юбки.  

Марджори  Мак-Миллан 
предстала в соблазнительно легком костюме, со-

стоящем только из трусиков  и лифчика. Камера превос-
ходно передавала его золотисто-алую гамму.  Марджо-
ри Мак-Миллан прошлась в танце  и  мимоходом  нажа-
ла  кнопку  крупного  плана 

доски. 
   - Пора приниматься за работу, дорогие кошечки и 

котики, - сказала  она. 
- Вот это называется "предложение". - Она произно-

сила  фразу  вслух,  пока выписывала ее на доске. - Че-
ловек... шел... по улице. "Шел по улице" – это то, что 
делал человек. Это называется "сказуемое". Смешное  
слово,  верно? 

Вы все поняли? 
   Пораженная мисс Болц негодующе воскликнула: 
   - Это английский для одиннадцатого класса? 
   - Вчера мы с вами проходили глагол, - говорила 

Марджори  Мак-Миллан.  - 
Помните? Держу пари, что вы невнимательно слу-

шали. Держу пари,  что  вы  и сейчас слушаете невнима-
тельно. 
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   Мисс Болц ахнула. Лифчик на  Марджори  вдруг  
расстегнулся.  Его  концы 

свободно затрепыхались, и мисс Мак-Миллан под-
хватила его уже на лету. 

   - На этот раз чуть не свалился, - заметила она. - 
Может быть,  на  днях свалится.  Вы  ведь  не  хотите  
это  пропустить,   правда?   Следите   же внимательно. А 
теперь займемся этим гадким сказуемым. 

   Мисс Болц тихо произнесла: 
   - Вы не находите, что для меня все это исключает-

ся? 
   Стюарт выключил изображение. 
   - У нее высокий показатель недолго продержится,  

-  сказал  он.  -  Как только ее ученики поймут, что эта 
штука никогда не свалится...  Давайте-ка лучше посмот-
рим вот это. Английский для десятого класса. Мужчина.  
Тендэкз сорок пять. 

   Учитель  был  молод,  сравнительно  красив  и,  
бесспорно,   умел.   Он балансировал мелом на  носу.  
Он  жонглировал  ластиками.  Он  пародировал знаме-
нитостей. Он читал вслух современную классику -  
"Одеяла  в  седле  и шестиствольные пистолеты", и не 
просто читал,  а  воспроизводил  действие, уползал  за  
письменный  стол  и  тыкал  оттуда  в   камеру   вообра-
жаемым шестиствольным пистолетом. Зрелище было 
весьма внушительное. 

   -  Ребята  будут  его  любить,  -  заметил  Стюарт.  -   
Этот   учитель продержится. Посмотрим, нет ли чего-
нибудь еще. 

   Была учительница истории -  степенная  женщина,  
одаренная  незаурядным талантом  художника.  Она  с  
поразительной  легкостью  рисовала  шаржи  и карика-
туры, веселой беседой увязывая их воедино. 
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   Был учитель экономики - он показывал фокусы с 
картами и монетами. Были две молодые женщины, ко-
торые явно подражали  Марджори  Мак-Миллан, но 
проделывали все не так откровенно. Их показатели бы-
ли  поэтому  гораздо ниже. 

   - Хватит, теперь вы получили представление  о  
том,  какая  перед  вами задача, - сказал Стюарт. 

   -  Если  учитель  умеет  только  обучать,  он  ока-
зывается  в   страшно невыгодном положении, - задум-
чиво подытожила  мисс  Болц.  -  Эти  учителя просто 
актеры. Они не обучают, а только потешают. 

   - Они обязаны освещать свой предмет в рамках  
программы.  Если  ученики смотрят телевизор, они не 
могут не усвоить хоть _что-нибудь. 

   На бесплодном,  негостеприимном  Марсе  мисс  
Болц  двадцать  пять  лет мечтала о Земле. Мечтала 
пройтись босиком по зеленой траве, и чтобы вокруг бы-
ли зеленые деревья  и  кустарник,  а  над  головой  вме-
сто  неразличимой прозрачности атмосферного  купола  
-  бездонное  голубое  небо.  В  унылой марсианской 
пустыне мисс Болц мечтала о бурных волнах океана, 
вздымающихся до самого горизонта. 

   И вот она снова  на  Земле,  живет  в  бескрайнем  
городском  комплексе Восточных США. На крохотные 
парки покушаются улицы и  дома.  Голубое  небо почти 
не видно из-за воздушного движения. Океан она  видела  
мельком  раза два, из окна аэротакси. 

   Но где-то ведь остались зеленеющие поля, озера, 
реки и океан  -  только поезжай туда! А мисс Болц все 
работала. Корпела над материалами,  готовясь к урокам. 
Часами записывала и переписывала  примеры,  часами  
детальнейшим образом репетировала, снова и снова по-
вторяла  часовой  урок,  прежде  чем отдать его на съе-
дение жадному глазу камеры. 
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   И никто на нее не смотрел. В течение первых же 
двух недель  она  теряла учеников десятками, сотнями, 
тысячами, и, наконец, не осталось ни единого. 

   Мисс Болц пожала плечами, изгнала мысли о сво-
ем унижении и  взялась  за "Венецианского  купца".   
Джим   Паргрин   помог   ей,   дав   возможность проде-
монстрировать великолепные фильмы  о  Венеции  и  
разные  экранизации пьесы. 

   Мисс Болц грустно сказала: 
   - Ну не обидно ли показывать такие прекрасные 

ленты, когда их никто  не смотрит? 
   - Я смотрю, - возразил Паргрин. - С удовольстви-

ем. 
   Его добрые глаза опечалили  мисс  Болц,  напом-

нив  давнее  -  красивого юношу, который провожал ее 
на Марс, смотрел на нее  таким  же  взглядом  и обещал 
приехать, как только окончит политехнический кол-
ледж. Он  поцеловал ее на прощанье, а потом она узна-
ла, что он  погиб  в  нелепой  катастрофе. 

Долгие годы пролегли между двумя нежными взгля-
дами, но мисс  Милдред  Болц не находила, что эти годы 
прошли впустую.  Она  никогда  не  считала  труд учи-
теля неблагодарным, пока  не  оказалась  в  тесной  ком-
нате  под  оком телекамеры. 

   Когда рассылались очередные показатели Тендэкз, 
ей позвонил Паргрин. 

   - Вы получили экземпляр? 
   - Нет. 
   - Я раздобуду и пришлю вам. 
   Так он и сделал, но мисс Болц и без того знала, что 

показатель  у  Болц Милдред - английский, десятый и 
так далее - нуль. 

   Она перерыла библиотеки в поисках книг по тех-
нике  телеобучения.  Книги пестрели примерами тем, 
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выгодных для наглядного  изложения,  но  почти  не по-
могали преподавать английский десятому классу. 

   Мисс Болц обратилась к  педагогическим  журна-
лам  и  исследовала  тайны нового обучения. Она прочи-
тала о том, что личность  священна,  и  о  праве ученика 
получать  образование  на  дому,  не  отвлекаясь  на  
общественные обязанности.  Прочитала  о  психологи-
ческой  опасности  конкуренции  среди учителей  и  о  
пагубе  искусственных  критериев;  о   вреде   устарев-
шего группового  метода  обучения  и  его  зловещей  
роли   в   росте   детской преступности. 

   Паргрин  принес  новые  показатели   Тендэкз.   
Мисс   Болц   вымученно улыбнулась. 

   - Опять нуль? 
   - Ну, не совсем. 
   Она уставилась на бумагу, мигнула, опять устави-

лась. Показатель был 0,1 
- одна  десятая  процента.  Затаив  дыхание  мисс  

Болц  произвела  в  уме кое-какие арифметические дей-
ствия. У нее есть один ученик! В тот  миг  она бы отка-
залась от будущей пенсии,  лишь  бы  познакомиться  с  
этим  верным подросткам. 

   - Как по-вашему, что теперь будет? - спросила она. 
   -  С  вашим  контрактом  шутить  не  приходится.  

Уилбинс  ни  шага  не предпримет, пока не будет уве-
рен, что дело бесспорное. 

   - Так или иначе, приятно сознавать, что у  меня  
есть  ученик.  Как  вы думаете, может быть, он не один? 

   - А почему вы не предложите им написать? Письма 
учеников пригодятся вам на суде как доказательства. 

   - Меня не интересуют доказательства, - ответила 
она, -  но  я  попрошу, чтобы мне написали. Спасибо. 

   - Мисс... а-э... Милдред... 
   - Да? 
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   - Нет, ничего. То есть я хотел... Вы бы не согласи-
лись завтра пообедать со мной? 

   - Охотно. 
   Целую неделю мисс Болц не решалась попросить 

своих учеников, чтобы  они ей написали. Причину сво-
их колебаний мисс Болц  понимала  слишком  хорошо. 

Она боялась не получить ответа. 
   Но вот настало утро, когда она  кончила  излагать  

урок  за  минуту  до звонка, сложила руки и натянуто 
улыбнулась камере. 

   - Я хочу попросить вас  об  одной  услуге.  Пусть  
каждый  напишет  мне 

письмо. Расскажите о  себе.  Расскажите,  нравятся  
ли  вам  произведения, 

которые мы проходим. Вы обо мне все знаете, а я  
ничего  о  вас  не  знаю. Пожалуйста, напишите мне. 

   Мисс Болц получила одиннадцать писем. Благого-
вейно вскрыла их,  любовно перечитала и с возрожден-
ной верой в себя стала объяснять "Повесть  о  двух го-
родах". 

   Она показала письма Джиму Паргрину и, когда он 
кончил читать, заметила: 

   - Таких ведь тысячи - способные, пылкие детишки, 
которые были  бы  рады учиться, если бы все это раз-
влекательство не одурманило их  до  пассивного безраз-
личия. 

   - Уилбинс не подавал голоса? 
   - Ничуть. 
   - Он распорядился, чтобы  следующий  ваш  Тен-

дэкз  я  составлял  не  по тысячной, а по двухтысячной 
выборке. Я сказал, что для этого нужно  особое распо-
ряжение дирекции. Навряд ли он станет возиться. 

   - Очевидно, он готовится что-то предпринять. 
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   - Боюсь, что так, - сказал Паргрин.  -  По-
настоящему  пора  выработать свою линию защиты. Вам 
нужен будет адвокат. 

   - Не знаю, стану ли я защищаться. Я  вот  думаю,  
что  надо  попытаться найти частные уроки. 

   - Учтите, что есть частные школы. Тот, у  кого  
есть  деньги,  посылает туда своих детишек. Тот, у кого 
нет денег, не может платить и вам. 

   - Все равно, как только у меня появится свободное 
время, я  навещу  тех ребят, которые мне написали. 

   - В понедельник будет очередной Тендэкз, - сооб-
щил Паргрин. - Тогда-то, наверное, Уилбинс подаст го-
лос. 

   В понедельник утром ее вызвал Уилбинс. Она не 
видела его со дня первого разговора, но в ее памяти 
крепко запечатлелись сварливые манеры и  нелепая 
внешность заместителя заведующего. 

   - Вы знаете, что такое показатель Тендэкз? - спро-
сил Уилбинс. 

   Мисс Болц знала, что он нарочно оставлял ее в не-
ведении, и  простодушно покачала головой. Она не ис-
пытывала при этом угрызений совести. 

   Уилбинс терпеливо объяснил принцип и цель под-
счета. 

   - Если Тендэкз так важен, как вы рассказываете, - 
спросила мисс Болц, - то почему учителям не сообщают, 
какой у них показатель? 

   - А им сообщают. Они получают экземпляр каждой 
сводки. 

   - Я ничего не получала. 
   - Это, вероятно, случайное упущение  -  ведь  вы  

здесь  только  первый семестр. Но вот у меня они все 
здесь, кроме сегодняшней, которую принесут, как толь-
ко она будет готова. Прошу вас, можете ознакомиться. 
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   Он  перебрал  все  сводки,  педантично  отыскивая  
ее  нули.  Дойдя  до показателя 0,1, он помедлил. 

   - Вот видите, мисс Болц, из каждой тысячи ваш 
урок  смотрит  лишь  один ученик. С таким скверным 
показателем мы еще не  сталкивались.  Я  вынужден 
просить вас уйти добровольно, а в случае вашего отказа 
у меня не останется выбора... 

   Он умолк на полуслове, так как тут на цыпочках 
вошла секретарша с новой сводкой Тендэкзов. 

   - Ага. Спасибо. Так вот. Болц Милдред... 
   Его  палец  потешно  дрогнул.  Уилбинс,  казалось,  

онемел.  Мисс  Болц отыскала свое имя и повела паль-
цем вниз по столбцу, к показателю. 

   Там стояло «двадцать семь». 
   - Как видно, я исправилась, - услышала она собст-

венный голос. -  У  вас 
есть еще что-нибудь? 
   Уилбинс не сразу оправился от потрясения, а когда 

заговорил, его  голос 
стал заметно тоньше. 
   - Нет. Больше ничего. 
   Выходя из приемной, мисс Болц невольно подслу-

шала, как Уилбинс  сердито простонал в переговорный 
рупор: 

   - Паргрина. Немедленно позвать ко мне Паргрина. 
   Паргрин поджидал ее в кафетерии. 
   -  Надеюсь,  все  кончилось  благополучно,  -  ска-

зал  он  с  напускной небрежностью. 
   - Слишком благополучно. 
   Он откусил чуть ли не половину бутерброда и стал 

сосредоточенно жевать. 
   - Зачем ты это сделал, Джим? 
   - Что именно? 
   - Подтасовал мой Тендэкз. 
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   - Тендэкз никто не _подтасовывает_. Это  невоз-
можно.  Спроси  Уилбинса, если не веришь, - ответил он 
и мягко прибавил:  

- Как ты узнала? 
- Это единственно возможное объяснение, и напрас-

но  ты  так  сделал.  У тебя могут быть неприятности, а 
ведь ты только оттягиваешь  неизбежное.  В следующей 
сводке я опять окажусь на нуле. 

   - Неважно. Рано или поздно Уилбинс что-нибудь 
предпримет, но теперь  он не будет действовать сгоряча. 

   Они ели в молчании, пока не появился заведую-
щий кафетерием и не сообщил о срочном вызове к мис-
теру Уилбинсу. Паргрин подмигнул мисс Болц: 

   - По-моему, я сейчас получу большое  удовольст-
вие.  Ты  будешь  днем  в кабинете? 

   Она покачала головой: 
   - Пойду навещать учеников. 
   - Значит, увидимся завтра. 
   Мисс Болц задумчиво посмотрела ему вслед. Она 

искренне  надеялась,  что не навлекла на него беду. 
   На крыше, на посадочной площадке, мисс Болц 

попросила, чтобы ей вызвали аэротакси. Ожидая, она 
вынула из сумки и перечитала письмо. 

   "Меня зовут Дэррел Уилсон. Мне шестнадцать лет, 
почти все свое время  я провожу  дома,  потому  что  я  
перенес  полиомиелит  и  теперь   частично парализован. 
Я люблю ваши уроки. Нельзя ли  нам  пройти  еще  ка-
кие-нибудь пьесы Шекспира?" 

   - Ваша машина, мэм. 
   - Спасибо. - Мисс Болц положила письмо в сумоч-

ку и  проворно  поднялась по лесенке в такси. 
    

*   *   *   *   * 
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Джим Паргрин взъерошил себе волосы и уставился 
на мисс Болц. 

   - Постой, постой. Как ты говоришь? _Классная 
комната? 

   - У меня есть девять учеников,  которые  будут  
приходить  сюда  каждый день, как в школу. Надо же их 
где-то посадить? 

   Паргрин тихонько прищелкнул языком. 
   - У Уилбинса откроется кровотечение! 
   - Занятия по телевидению отнимают у меня пять 

часов в неделю, и  работа спланирована на весь год. Кто 
станет возражать, если в свободное  время  я  буду вести 
группу избранных учеников? Им  это  _нужно_,  -  пояс-
нила  мисс Болц. 

   Дети были  чудесные,  талантливые,  но  они  хоте-
ли  задавать  вопросы, учиться, выражать свои мысли и 
чувства, видеть сочувственное  отношение  к своим 
трудностям. Они отчаянно нуждались друг в Друге. Де-
сятки, сотни  тысяч  одаренных  детей  задыхались  ин-
теллектуально  и морально в бесплодном уединении те-
левизионных уроков. 

   - Чего Уилбинс не знает, о том не страдает, -  отве-
тил  Паргрин.  -  Во всяком случае, я на это надеюсь. 
Но... классная комната?  Во  всем  здании нет ничего 
похожего. Тебе бы  не  подошла  большая  студия?  
Стекло  можно завесить портьерой, чтобы никто тебя не  
беспокоил.  А  в  какое  время  у твоего класса будут за-
нятия? 

   - Целый день. С девяти до трех. Они будут прино-
сить с собой завтрак. 

   - Постой-ка! Не забывай, что у тебя есть и  телеви-
зионные  уроки.  Даже если их никто не смотрит... 

   - Я не забываю.  В  течение  этого  часа  мои  уче-
ники  будут  готовить задания. Вот если бы можно было 
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устроить,  чтобы  я  давала  телевизионный урок из 
большой студии... 

   - Это можно. Я устрою. 
   - Чудесно! Не знаю, как тебя благодарить. 
   Он пожал плечами и лукаво отвел глаза. 
   Трое учеников приехали в инвалидных креслах. 
   Элла - хорошенькая восприимчивая девочка - ро-

дилась  безногой  и,  хотя наука снабдила ее протезами, 
предпочитала обходиться без них. 

   Дэррел и Чарлз были жертвами полиомиелита. 
   Шарон была слепа. Телевизионные фокусники не 

могли  ее  потешить,  зато она с восторженным выраже-
нием лица ловила каждое слово мисс Болц. По уровню 
развития эти ученики намного превосходили все  клас-
сы,  какие когда-либо вела мисс Болц. Она почувствова-
ла смирение и  немалую  тревогу; но тревога рассеялась 
в первое же утро, едва  мисс  Болц  увидела  сияющие 
лица и поздравила своих учеников с возвратом к старо-
му обучению. 

   У нее были два сообщника.  Джим  Паргрин  лично  
занимался  технической стороной телевизионного часа и 
с радостью показывал в  кадре  весь  класс. 

Лайл Стюарт, не устоявший перед искушением по-
работать с живыми  учениками, ежедневно уделял им 
два часа, преподавая физику и  математику.  Мисс  Болц 
твердо  установила  программу  собственных  уроков.  
История,  английский, литература и общественные нау-
ки. В дальнейшем, если класс  не  распадется, она вве-
дет урок иностранного языка. Эта среда была у нее са-
мым  счастливым днем с тех пор, как она вернулась на 
Землю. 

   В четверг курьер принес ей казенного  вида  кон-
верт.  Внутри  оказалось предупреждение об увольне-
нии. 
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   - Я уже слышал, - отозвался Джим Паргрин,  кото-
рому  она  позвонила.   

- Когда будет разбор дела? 
- В ближайший вторник. 
   - Все сходится. Уилбинс добился  разрешения  ди-

рекции  на  внеочередной Тендэкз. Даже пригласил по-
стороннего инженера проследить за этим делом,  а для 
пущей уверенности сделал выборку из двух тысяч  уче-
ников.  Тебе  нужен адвокат. Есть у тебя свой? 

   - Нет. На Земле я почти никого не знаю.  
- Мисс Болц вздохнула. Она  так воодушевлена  бы-

ла  первым  днем  настоящего  преподавания,   что   гру-
бое столкновение с действительностью ее пришибло. - 
Боюсь, что  адвокат  стоит немалых денег, а деньги мне 
самой понадобятся. 

   - Такая мелочь, как  разбор  увольнения  в  дирек-
ции,  стоит  недорого. Предоставь это мне - я найду ад-
воката. 

   Она хотела возразить, но у нее не было времени. 
Ученики ждали. 

   В субботу она  обедала  с  Бернардом  Уоллесом  -  
адвокатом,  которого  
 

порекомендовал  Джим  Паргрин.  Это  был  малень-
кий  пожилой   человек   с проницательными серыми 
глазами, колюче  поблескивающими  из-под  прикрытых 
век. За обедом он без нажима расспрашивал ее о всякой 
всячине, а когда они отодвинули тарелки со сладким, 
откинулся на спинку стула, повертел  связку ключей на 
пальце и улыбнулся. 

   - Среди моих знакомых самые славные люди были 
учителями, - сказал он. - Я думал, таких больше нет. 
Навряд ли вы понимаете, что ваше племя угасает. 
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   - На Марсе много прекрасных учителей, - возрази-
ла мисс Болц. 

   - Естественно. Колонисты  относятся  к  образова-
нию  совершенно  иначе. Брать с нас пример - все равно 
что покончить с собой. Иной  раз  я  думаю, что, быть 
может, мы тут,  на  Земле,  совершаем  самоубийство.  
Это  новое обучение дает результаты, которые вам, на-
верное, неизвестны. Худший из них - то, что дети не по-
лучают образования. В учреждениях  приходится  обу-
чать новых служащих с самых азов. Это сказалось и на 
правительстве. Чего  можно ждать от избирательной 
кампании, если подавляющее большинство  избирателей 
приучилось усваивать информацию в минимальных до-
зах и в виде  подслащенных пилюль? Поэтому я рад, что 
буду работать над таким делом.  О  гонораре  не беспо-
койтесь. Я ничего не возьму. 

   -  Вы  очень   добры,   -   прошептала   мисс   Болц.   
-   Но   помощь одной-единственной задерганной учи-
тельнице мало что изменит. 

   - Я не обещаю выиграть ваше дело, - трезво заме-
тил Уоллес. - У Уилбинса на руках все козыри. Он сразу 
же выложит их на стол, а вы  должны  прятать свои кар-
ты, потому что для вас наилучшая линия защиты  -  по-
казать,  какая отпетая бессмыслица это новое обучение, 
а этого-то и нельзя делать. Мы  не смеем бороться с но-
вым обучением. Им дорожит дирекция, она не раз  ус-
пешно защищала его в суде. Если  нам  суждено  выиг-
рать  дело,  мы  выиграем  на условиях противника. 

   - Выходит, дело безнадежное? 
   - Откровенно говоря, оно трудное. - Уоллес вынул 

из  кармана  старинные золотые часы и засек время. - 
Откровенно говоря, я еще  не  знаю,  как  за него при-
няться. Я ведь сказал, что все старшие карты у Уилбин-
са, и с  чего бы я ни пошел, он бьет козырем. Но я по-
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раскину умом и, возможно,  изобрету сюрприз-другой. 
Вы занимайтесь уроками, а волноваться предоставьте 
мне. 

   Когда мисс  Болц  ушла,  он  заказал  еще  чашку  
кофе,  стал  медленно потягивать душистый напиток и 
волноваться. 

   В понедельник утром мисс Болц был преподнесен 
сюрприз совсем  с  другой стороны: в кабинете ее ожи-
дали три  мальчика  и  четыре  девочки,  которые попро-
сили  разрешения  поступить  к  ней  в  класс.  Они  ви-
дели  урок  по телевизору, и им показалось,  что  в  
классе  интересно.  Мисс  Болц  была польщена, но пол-
на сомнений. Лишь  один  мальчик  официально  чис-
лился  ее учеником. Она записала фамилии остальных и 
отправила их по  домам.  Своему же ученику позволила 
остаться. 

   Это был неуклюжий пятнадцатилетний подросток, 
на вид смекалистый, но от его отрешенной замкнутости 
мисс Болц стало не по  себе.  Звали  его  Рэнди Дуб. 
("Дурацкое имя, но я  притерпелся",  -  пробормотал  
он.)  Мисс  Болц привела цитату из Шекспира насчет 
имен, и Рэнди в изумлении разинул рот. 

   Первым  побуждением  мисс  Болц  было  отослать  
его  домой  вместе   с остальными.  Один  такой  нику-
дышник  способен   разложить   весь   класс. 

Остановила ее мысль о том, что  именно  так  и  по-
ступила  бы  та,  другая учительница английского языка 
-  вкрадчивая  кошечка,  блестящий  образчик нового 
обучения. Отослала бы  его  домой.  Велела  бы  смот-
реть  уроки  по телевизору в священном уединении ес-
тественной среды, где он не  напроказит и где, между 
прочим, никогда не научится уживаться с людьми. 

   Она сказала себе:  "Я  не  учительница,  а  само-
званка,  если  не  могу установить в классе дисциплину". 
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   Мальчик беспокойно переминался с ноги на ногу  
под  изучающим  взглядом мисс Болц. Он был выше ее  
на  целый  фут,  но  покорно  смотрел  мимо  и, казалось, 
считал, что голая стена - необычайно интересное зре-
лище. 

   Сутулясь, он поплелся за мисс Болц в классную 
комнату, где сел за самую дальнюю парту и мгновенно 
застыл в молчаливой неподвижности, граничащей  с 
трансом. Прочие пытались втянуть его в разговор, но он 
не поддавался. Когда бы ни взглянула на него мисс 
Болц, его  глаза  были  прикованы  к ней. В конце кон-
цов она поняла: он ходит в школу, но все еще смотрит  
урок будто по по телевизору. 

   Телевизионный час прошел хорошо. Всей группой 
обсуждали "Повесть о двух городах", и мисс Болц толь-
ко диву давалась, до чего смышлены эти  юнцы.  В 
одиннадцать  пятнадцать  погас  красный  свет.  Джим  
Паргрин  помахал  на прощанье рукой, мисс Болц тоже 
помахала в ответ и перешла к уроку истории. 

Она порылась в памяти, пытаясь  отыскать  способ  
извлечь  Рэнди  Дуба  из телевизионного панциря. 

   Когда мисс Болц подняла голову, ученики при-
стально смотрели  на  дверь, которая бесшумно откры-
лась. Кто-то сухо спросил: 

   - Что здесь происходит? 
   Это был Роджер Уилбинс. 
   Он снял очки, снова надел. 
   - Ну-ну! - сказал он, нервно дергая усами. - Прошу 

объяснить,  что  все это значит. 
   Никто не  отвечал.  Мисс  Боли,  тщательно  подго-

товила  объяснение  на случай, если  придется  оправ-
дывать  свои  незаконные  уроки,  но  Уилбинс появился 
так неожиданно, что она лишилась дара речи. 
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   - Мисс Болц! - Несколько раз он  беззвучно  от-
крывал  и  закрывал  рот, подыскивая  нужные  слова.  -  
Я  насмотрелся  на  учителей,   вытворявших идиотские 
номера, но подобного идиотизма ни разу в  жизни  не  
видел.  Рад получить еще одно подтверждение вашей 
безнадежной  некомпетентности.  Мало того, что вы во-
пиюще бездарная учительница, вы еще и страдаете  ум-
ственным расстройством. Ни один взрослый человек, 
будучи в здравом уме,  не  собрал бы такой... такой... 

   Он замялся. Внезапно Рэнди Дуб вышел из своего 
транса. Одним прыжком он 

очутился перед Уилбинсом и прорычал: 
   - Возьмите назад свои слова! 
   Уилбинс смерил его холодным взглядом. 
   - По домам! Немедленно! - Он обвел взглядом весь 

класс. -  Все  вы!  По домам! Немедленно! 
   - Вы нас не заставите, - сказал Рэнди. 
   Уилбинс ответил с недосягаемой высоты своего 

должностного положения: 
   - А всякие юные уголовники... 
   Рэнди яростно тряхнул его за плечи. Очки  Уил-

бинса  описали  в  воздухе длинную дугу и разбились 
вдребезги. Он вырвался, дал сдачи. Ответный  удар Рэн-
ди был сокрушителен. Заведующий учебной частью  от-
летел  к  портьере  и 

мягко соскользнул на пол, а разбитое стекло высы-
палось в коридор. 

   Над Уилбинсом склонилась  мисс  Болц.  Рэнди  
околачивался  поблизости, полный испуга и раскаяния. 

   - Очень сожалею, мисс Болц, - пролепетал он. 
   - Не сомневаюсь, - ответила она. - Но пока  что...  

мне  кажется,  тебе лучше пойти домой. 
   В конце концов Уилбинса увели.  К  немалому  

удивлению  мисс  Болц,  он больше ничего не сказал; 
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но, выходя из класса, метнул в нее такой  взгляд, что 
дальнейшие переговоры были излишни. 

   Джим Паргрин привел рабочего - вставить новое 
стекло. 

   - Очень жаль, - заметил он. - Хуже Уилбинс к тебе 
не станет относиться, потому что хуже некуда, но те-
перь на разборе  он  будет  упирать  на  твой класс. 

   - Не отправить ли их по домам? - озабоченно спро-
сила она. 

   - Полно! Ведь это значит сдаться, не так ли? Про-
должай урок, мы тебе не помешаем. 

   Мисс Болц вернулась к письменному столу и рас-
крыла свой блокнот. 

   - Вчера мы с вами говорили об Александре Вели-
ком... 

    
*   *   *   *   * 

По одну сторону длинного узкого стола сидели пят-
надцать членов школьной дирекции. Это были бизнес-
мены и специалисты, в  большинстве  пожилые,  все 
важные, кое-кто из них явно торопился. 

   По другую сторону  этого  стола  с  одного  края  
сидела  мисс  Болц  с Бернардом Уоллесом.  Другой  
край  занимали  Роджер  Уилбинс  и  скучающий инже-
нер, которому предстояло записать все происходящее на 
магнитофон. 

   В комнату впорхнул суетливый человек (Уоллес 
узнал  в  нем  директора), перебросился несколькими 
словами с Уилбинсом и упорхнул. 

   - Большинство из  них  -  честные  люди,  -  про-
шептал  Уоллес.  -  Они справедливы, и у них самые до-
брые намерения. Это нам на руку. Беда в  том, что они 
ничего не смыслят в образовании и давно уже забыли 
свое детство. 
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   Председатель, сидящий в середине, призвал всех  к  
порядку.  Он  строго посмотрел на Уоллеса. 

   - Здесь у нас не суд, - заявил он. - Это всего лишь 
разбор дела с целью получить  информацию,  необхо-
димую  дирекции,  чтобы  вынести   правильное реше-
ние. Мы не собираемся затрагивать правовые вопросы. 

   - Он сам адвокат, - шепнул Уоллес, - и притом хо-
роший. 

   - Начинайте, Уилбинс, - распорядился председа-
тель. 

   Уилбинс встал. Под глазом у него был великолеп-
ный синяк, и он с  трудом улыбнулся. 

   - Мы здесь собрались по поводу того обстоятель-
ства, что у Милдред  Болц есть контракт типа 79Б, вы-
данный ей в  2022  году.  Как  вы  помните,  наш школь-
ный округ  первоначально  ввел  такие  контракты  в  
период  нехватки учителей на Марсе, когда... 

   Председатель постучал по столу. 
   -  Это  все  понятно,  Уилбинс.  Вы  хотите  уво-

лить  Милдред  Болц  по непригодности. Представьте 
доказательства ее непригодности, послушаем, что ска-
жет о них мисс Болц, и покончим с этим делом. Мы не 
собираемся заседать здесь целый день. 

   Уилбинс вежливо поклонился. 
   -  Сейчас  я  раздам  присутствующим  сведения  о  

четырех   регулярных показателях Тендэкза у Милдред  
Болц  и  одном  внеочередном,  на  который недавно бы-
ло получено разрешение дирекции. 

   Кругом зашелестели бумагами. Мисс Болц взгля-
нула лишь  на  внеочередной Тендэкз, которого  еще  не  
видела.  Показатель  был  0,2  -  две  десятых процента. 

   - Четыре из этих показателей либо  нулевые,  либо  
до  того  малы,  что практически можно считать их ну-
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левыми, - сказал Уилбинс. - Показатель  же, равный 
двадцати семи процентам, - это особый случай. 

   Председатель подался вперед. 
   - Разве не странно, что показатель  так  резко  от-

клонился  от  средней величины? 
   - У меня есть основания полагать, что этот показа-

тель обусловлен  одним из двух: либо подделкой, либо 
ошибкой. Я вынужден признаться, что не  могу пред-
ставить весомые доказательства. 

   Члены  дирекции   взволнованно   зашептались.   
Председатель   медленно проговорил: 

   - Меня по меньшей мере тысячу раз  заверяли,  что  
Тендэкз  непогрешим. 

Соблаговолите объяснить, откуда у вас такое особое 
мнение? 

   - Я предпочел бы не объяснять. 
   - В таком случае мы пренебрежем вашим частным 

мнением. 
   - По-настоящему оно даже не относится к делу. 

Даже с учетом  показателя двадцать семь за девять не-
дель средний  показатель  мисс  Болц  чуть  выше пяти. 

   Бернард Уоллес сидел, откинувшись на спинку 
стула,  одна  рука  у  него была в кармане, другая позвя-
кивала ключами. 

   - Мы не согласны, что показатель двадцать семь не 
относится к  делу,  - заявил он. 

   Председатель нахмурился. 
   - Может быть, вы дадите Уилбинсу кончить свое 

сообщение... 
   - Охотно. Чего он ждет? 
   Уилбинс покраснел. 
   - Невозможно себе представить, чтобы  у  учителя,  

хоть  сколько-нибудь пригодного к работе, показатель  
упал  до  нуля  или  до  долей  процента.  
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Приведу другое свидетельство непригодности мисс 
Болц:  да  будет  известно дирекции, что, не имея на то 
разрешения, мисс Болц собрала в  этом  здании десяте-
рых учеников и в одной из студий пыталась  обучать  их  
совместно  в течение целого утра и целого дня. 

   Прекратилось  шарканье  подошв,   попыхивание   
сигаретами,   небрежный шепоток. Все, как один чело-
век, изумленно взглянули на мисс Болц. Уилбинс, на-
сладившись тишиной, продолжал: 

   - Не буду объяснять, как гибельны последствия 
столь устаревшего подхода к обучению. Всем вам они 
известны. Если  определенные  факты  нуждаются  в 
подтверждении,  я  готов  представить  справку  о   ма-
териальном   ущербе, причиненном зданию во время 
одного из таких уроков, а также  свидетельство о телес-
ных повреждениях, нанесенных  мне  лично  неким  
юным  хулиганом  - подопечным мисс Болц. К счастью, 
я раскрыл этот злодейский заговор  против молодежи 
нашего округа прежде, чем результаты незаконного  
обучения  стали неисправимыми. Разумеется, немед-
ленное увольнение мисс Болц  положит  делу конец. У 
меня все, джентльмены. 

   Председатель сказал: 
   - Мне просто не верится,  мисс  Болц.  Не  объяс-

ните  ли  вы  дирекции, почему... 
   - Сейчас наша очередь? - прервал его Бернард 

Уоллес. 
   Председатель заколебался,  окинул  взглядом  всех  

сидящих  за  столом, ожидая каких-нибудь предложе-
ний, и, не услышав их, ответил: 

   - Давайте. 
   - Вопрос к вам, джентльмены: кто из вас получил 

начальное  или  среднее образование в  смертоносных  
условиях,  только  что  описанных  Уилбинсом? Подни-
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мите, пожалуйста, руки, только честно. Восемь,  десять,  
одиннадцать. 

Одиннадцать из пятнадцати. Благодарю вас. Припи-
сывают ли  эти  одиннадцать джентльменов  свой  ны-
нешний  жалкий   образ   жизни   порочной   методике 
полученного ими образования? 

   Члены дирекции заулыбались. 
   - Теперь вы, Уилбинс, - продолжал Уоллес. - Вы 

рассуждаете так,  словно каждому известны или должны 
быть известны пагубные последствия  группового обу-
чения. Сами-то вы - авторитет в этой области? 

   - Я, естественно, знаком со всеми образцовыми 
трудами и исследованиями, - сдержанно ответил Уил-
бинс. 

   - Сами-то вы испытали на себе такое обучение? 
Или преподавали по такому методу? 

   - Безусловно, нет! 
   - В таком случае сами вы не авторитет. Обо всех 

так называемых пагубных 
 

 последствиях  вам  известно  лишь  то,  что  написал  
какой-нибудь  другой пустомеля. 

   - Мистер Уоллес! 
   - Ладно, оставим. Верно ли мое утверждение по  

существу?  Все,  что  вы знаете... 
   - Я всегда готов прислушаться к мнениям при-

знанного авторитета в данной области. 
   - А у  кого-нибудь  из  признанных  авторитетов  

есть  опыт  группового обучения? 
   - Если это выдающиеся авторитеты... 
   Уоллес грохнул кулаком по столу. 
   - Я не о том спрашиваю,  -  бросил  он.  -  Выдаю-

щиеся  среди  кого?  Я спрашиваю, действительно ли 
они знают, о чем пишут. Ну-с? 
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   - Боюсь, что не могу сказать, на какой базе основа-
ны их изыскания. 

   - Скорее всего не на единственно достойной базе - 
знании предмета. Если бы я нашел  специалиста  с  мно-
голетним  опытом  группового  преподавания, поверили 
бы вы этому  специалисту  на  слово  относительно  по-
следствий  - пагубны они или наоборот? 

   - Я всегда рад ознакомиться с работой надежного  
авторитета,  -  сказал Уилбинс. 

   - А вы, джентльмены? 
   -  Мы  не  специалисты  в  вопросах  обучения,  -   

за   всех   ответил председатель. - Мы волей-неволей по-
лагаемся на авторитеты. 

   - Превосходно. Так вот перед вами мисс Милдред 
Болц,  которая  двадцать пять лет вела групповое обуче-
ние на Марсе и  стала,  вероятно,  крупнейшим автори-
тетом западного полушария в этом вопросе.  Мисс  
Болц,  приносит  ли групповое обучение вред ученикам? 

   - Конечно, нет, - ответила мисс Болц. - За двадцать 
пять лет я не помню ни единого случая, когда  группо-
вые  занятия  не  влияли  бы  на  учеников благотворно. 
С другой стороны, телеобучение... 

   Она умолкла, так как Уоллес невежливо ткнул ее 
локтем в бок. 

   - Такова цена последней части выступления Уил-
бинса, - сказал Уоллес.  - 

Мисс Болц - специалист в области группового  обу-
чения.  Никто  из  вас  не располагает достаточными 
знаниями, чтобы оспаривать  ее  суждение  в  этой об-
ласти. Если она собрала десятерых учеников, значит, 
она отвечает за свой поступок. Больше того,  лично  я  
считаю,  что  школьному  округу  полезно держать в 
штате учителей  специалиста  по  групповому  обуче-
нию.  Уилбинс, по-видимому, со мной не согласен, но 
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вы, господа члены дирекции, возможно, захотите обду-
мать этот вопрос. А теперь об этих нелепых показате-
лях. 

   - Показатели Тендэкза вовсе не нелепы, - холодно 
возразил Уилбинс. 

   - Я бы, наверное, мог вам доказать, что вы заблуж-
даетесь, но  не  стоит тратить время. Вы утверждаете, 
будто показатель двадцать семь  объясняется подделкой  
или  ошибкой.  Откуда  вы  знаете,  что  другие  показа-
тели  не объясняются  ни   подделкой,   ни   ошибкой?   
Возьмем   хоть   последний, внеочередной. Откуда вы 
знаете? 

   - Если вам непременно хочется поспорить  по  
этому  вопросу,  -  заявил Уилбинс, - то я отвечу, что 
мисс Болц дружна  с  сотрудником  технического отде-
ла, имеющим возможность произвольно  изменять  по-
казатели.  Этот  друг знал, что мисс Болц вот-вот будет 
уволена. Внезапно, и только однажды,  ее показатель 
взлетел до удовлетворительного уровня.  Обстоятельст-
ва  говорят 
 

сами за себя. 
   - Почему  вы  так  уверены,  что  последний  пока-

затель  не  вызван  ни подделкой, ни ошибкой? 
   - Потому что я пригласил инженера со стороны, 

человека, которому  можно доверять. Он лично замерил 
последний показатель мисс Болц. 

   - Вот вам, пожалуйста, - с презрением заключил 
Уоллес. - Уилбинс  хочет уволить мисс Болц. Он не 
слишком верит в то,  что  показатель,  замеряемый ин-
женерами школьного округа,  послужит  его  целям.  
Поэтому  он  приводит какого-то  приятеля  со  стороны,  
которому   доверяет   получить   нужный результат. Ес-
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ли уж _тут_ не благодатная почва для подделки и ошиб-
ки... 

   От взрыва хохота задрожали оконные стекла. Уил-
бинс вскочил  на  ноги  и что-то прокричал. Председа-
тель молотил по столу, призывая к порядку. Члены ди-
рекции с жаром препирались между собой. 

   - Джентльмены,  -  сказал  Уоллес,  когда  ему  
удалось  перекрыть  гул голосов, - я не специалист по 
Тендэкзу, но могу вас уверить, что эти  пять показателей 
и обстоятельства, при которых они были замерены,  в  
сумме  не дают ничего, кроме неразберихи. Я с радо-
стью соглашусь на передачу дела  в суд, где вас высме-
ют и откажут в иске, если вам так хочется, но есть более 
легкий путь. На сегодняшний день  никто  из  нас  не  
знает,  пригодна  ли Милдред Болц к учительской рабо-
те. Давайте выясним. Давайте подсчитаем  ее показатель 
Тендэкза, но без этой путаницы  с  выборками,  давайте  
выведем Тендэкз по _всем_ ученикам мисс Болц.  Я  ни-
чего  не  обещаю,  но  если  в результате  показатель  
окажется  аналогичен  приведенным  здесь   средним 
цифрам, я сам буду склонен рекомендовать мисс Болц 
уволиться, не передавая дела в суд. 

   - Логично, - согласился  председатель.  -  И  разум-
но.  Приведите  сюда Паргрина, Уилбинс, и посоветуем-
ся, можно ли это сделать. 

   Мисс Болц упала на стул  и  хмуро  уставилась  на  
полированную  крышку стола. У нее было такое чувст-
во, будто ее предали. Было  совершенно  ясно, что  
единственная  ее  надежда  -  опровергнуть   истинность   
показателей Тендэкза. Замер, предложенный  Уоллесом,  
подтвердит  эти  показатели  так неопровержимо, что 
вдребезги разобьет любую  линию  защиты.  Джим  
Паргрин должен это понять. 
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   Вошедший Джим Паргрин упорно избегал ее 
взгляда. 

   - Это можно, - сказал он, когда  председатель  объ-
яснил,  что  от  него требуется. - Мы выбьемся из гра-
фика и запоздаем с очередным Тендэкзом, но, если на-
до, мы это сделаем. Завтрашний день подходит? 

   - Подходит вам завтрашний день, Уилбинс? - спро-
сил председатель. 

   - Там, где замешана мисс Болц, я не верю ни в ка-
кие показатели, если их замеряют наши сотрудники. 

   Паргрин приподнял брови. 
   - Не знаю, к чему вы клоните, но если у  вас  есть  

какие-то  сомнения, присылайте своего инженера, пусть 
помогает. При таком объеме лишней работы наши со-
трудники, наверное, будут ему признательны. 

   - Это вас устраивает, Уилбинс? - спросил предсе-
датель. 

   - Вполне, - кивнул Уилбинс. 
   - Очень хорошо. Урок мисс Болц заканчивается в 

одиннадцать  пятнадцать. Можем мы получить резуль-
таты  к  половине  двенадцатого?  Чудесно.  Завтра ди-
рекция соберется в половине двенадцатого и вынесет 
окончательное решение по делу. 

   Заседание окончилось. Бернард Уоллес погладил 
руку мисс Болц  и  шепнул на ухо: 

   - Ну-ну, ни о чем не беспокойтесь. Держитесь как 
ни в чем не  бывало  и покажите нам лучший телевизи-
онный класс, на какой вы способны.  Все  равно  дела 
так плохи, что перемены возможны только к лучшему. 

   Она вернулась в класс, где ее заменял Лайл Стю-
арт. 

   - Ну как, доказали? - спросил Стюарт. 
   - Вопрос еще не решен, - ответила она. - Но боюсь, 

что особенно  решать его не придется. Завтра, возмож-
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но, будет у нас  последним  днем,  так  что постараемся 
сегодня успеть побольше. 

   В среду  телевизионный  урок  прошел,  как  нико-
гда.  Ученики  отвечали блестяще. Глядя на них, мисс 
Болц  с  болью  в  сердце  думала  о  тысячах потерян-
ных  для  нее  учеников,  которые   пристрастились   к   
созерцанию жонглеров, фокусников и молоденьких 
учительниц в обтягивающих брючках.  

   Красный свет погас. Вошел Лайл Стюарт. 
   - Очень мило, - сказал он. 
   - Какие вы молодцы! - похвалила мисс Болц свой 

класс. 
   Слепая девочка Шарон со слезами в голосе спро-

сила: 
   - Вы нам скажете, чем все кончилось, ладно? Сра-

зу? 
   - Скажу, как  только  узнаю,  -  пообещала  мисс  

Болц.  Она  вымученно улыбнулась и быстро вышла из 
студии. 

   Когда  она  торопливо  шагала  по  коридору,  ей  
наперерез   выступила долговязая фигура; это был блед-
ный юноша, его безумный вид внушал страх. 

   - Рэнди! - воскликнула мисс Болц. - Что ты здесь 
делаешь? 

   - Простите меня, мисс Болц. Я, право же, сожалею 
и больше  никогда  так не сделаю. Можно мне вернуть-
ся? 

   - Я бы с радостью взяла тебя снова, Рэнди, но, ви-
димо, у нас больше  не будет класса. 

   Рэнди стоял как громом пораженный. 
   - Не будет класса? 
   Она покачала головой. 
   - Я очень боюсь, что меня уволят. Или, как гово-

рится, выгонят. 
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   Он  стиснул  кулаки.  По  его  лицу  заструились   
слезы,   он   горько расплакался. Мисс Болц пыталась 
его утешить, она не сразу  поняла  причину этих слез. 

   - Рэнди! - воскликнула она. - Ты  ведь  не  виноват  
в  том,  что  меня увольняют. Твой проступок здесь во-
все ни при чем. 

   - Мы не позволим  вас  выгнать,  -  всхлипывал  он.  
-  Мы  все...  мы, ученики... не дадим. 

   - Надо подчиняться правилам, Рэнди. 
   - Но вас не выгонят. - Его  лицо  прояснилось,  он  

возбужденно  затряс головой. - Вы лучшая в моей  жиз-
ни  учительница.  Я  уверен,  что  вас  не уволят. Можно 
мне будет вернуться? 

   - Если завтра будут занятия, Рэнди, ты можешь 
вернуться. А  теперь  мне надо спешить. Я опаздываю. 

   На первый этаж она попала уже с опозданием. За-
пыхавшись, она  добралась 

по коридору до комнаты дирекции и остановилась 
перед закрытой дверью. Часы показывали без четверти 
двенадцать. 

   Она робко постучала в дверь. Никто не ответил. 
   Она постучала громче, потом чуть-чуть приоткры-

ла дверь. 
   Помещение было пусто. Ни членов дирекции, ни 

инженеров, ни Уилбинса, ни адвоката Уоллеса. Все ре-
шено и  подписано,  и  никто  не  потрудился  даже со-
общить ей, каков исход. 

   Знали, что она сама догадается. Мисс Болц вытер-
ла рукавом глаза. 

   - Крепись, - шепнула она себе и пошла прочь. 
   В коридоре ее кто-то догнал. Это был Бернард 

Уоллес, он ухмылялся. 
   - Я удивился, отчего вы так задержались, - сказал 

он. - Ходил выяснять. Вы уже слыхали? 
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   Мисс Болц покачала головой. 
   - Ничего не слыхала. 
   - Ваш Тендэкз 99,2. Уилбинс посмотрел и взвился 

под самый  потолок.  Он хотел завопить "Подделка!", но 
не посмел - ведь в  подсчете  участвовал  и его инженер. 
А дирекция посмотрела и прекратила дело. По-моему, у 
них руки чесались уволить Уилбинса, но все слишком 
торопились. 

   Мисс Болц перевела дыхание и прислонилась к 
стенке. 

   - Не может быть! 
   - Все точно. Это, собственно, было запланировано. 

Мы с  Джимом  засекли фамилии всех ваших учеников 
и  разослали  им  письма.  В  среду  -  особое классное 
занятие. Не прогадаете. Спешите видеть. Почти никто 
не пропустил. 

Уилбинс сыграл нам на руку, и мы его умыли. 
   - Нет, - сказала мисс Болц. Она со вздохом покача-

ла головой. - Не стоит обманывать. Я, конечно, благо-
дарна, но это лишь уловка, и  когда  раздадут следую-
щую сводку, мистер Уилбинс начнет все сначала. 

   - Это уловка, - согласился Уоллес, - но она  про-
держится.  Дело  вот  в чем. Младшее поколение нико-
гда не видело ничего похожего на ваш  настоящий жи-
вой класс. В первый день вы рассказывали о марсиан-
ской школе и  покорили своих телеучеников. Приковали 
их  внимание.  Это  я  узнал  от  Джима.  Мы рассчита-
ли, что ваш класс тоже их покорит.  Уилбинс  замерил  
внеочередной Тендэкз до того, как вы наладили занятия 
с классом,  но  с  тех  пор  Джим исподтишка замеряет 
каждый день, и ваш показатель все растет. Вчера он был 
выше десяти, а теперь, когда все ребята  знают,  чем  вы  
занимаетесь,  он подпрыгнет вверх и таким останется. 
Итак, больше  не  о  чем  тревожиться. 
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Рады? 
- Очень рада. И очень благодарна. 
- Еще одно. Председатель дирекции хочет побеседо-

вать  с  вами  о  вашем классе. Я с  ним  вчера  обедал  и  
кое  о  чем  его  проинформировал.  Он заинтересовался.  
Как  я  подозреваю,  у  него  есть  некоторые   сомнения 
относительно нового обучения. Конечно, за сутки с те-
леобучением не удастся покончить, но мы хорошо на-
чинаем. А теперь мне надо работать.  Мы  с  вами еще 
увидимся. 

   Он ушел шаркающей походкой, позвякивая клю-
чами. 

   Мисс Болц обернулась и увидела, что к ней подхо-
дит  Джим  Паргрин.  Она схватила его за руку и сказа-
ла: 

   - Всем этим я обязана тебе. 
   - Никому ты не обязана, кроме  себя.  Я  был  на-

верху,  сообщил  твоему классу. Там дикое торжество. 
   - Господи... надеюсь, они там ничего не разобьют! 
   - Я рад за тебя. Но немного жалею... - Опять он 

смотрел  на  нее  таким взглядом, от которого она чув-
ствовала себя помолодевшей, почти юной.  -  Я подумы-
вал, что, если ты останешься без работы, мне удастся 
уговорить  тебя выйти за меня замуж. - Он застенчиво 
поглядел в сторону. - Конечно, ты  бы скучала без де-
тей, но, может быть, у нас бы появились свои... 

   Она густо покраснела. 
   - Джим Паргрин! В нашем возрасте? 
   - Я хочу сказать - приемные. 
   - Право же... я никогда не задумывалась над тем, 

чего лишаюсь, не  имея своих детей. Всю  жизнь  у  ме-
ня  была  семья,  с  тех  пор  как  я  стала преподавать, и, 
хотя дети каждый год  менялись,  я  их  всегда  любила.  
И теперь меня тоже ждет семья, а я  утром  так  волно-
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валась,  что  забыла  в кабинете конспект по истории. 
Мне надо бежать. - Она отошла  на  несколько шагов и 
оглянулась.  

- Почему ты решил, что я за тебя не выйду,  если  
буду преподавать? 

   Его изумленное восклицание она не разобрала, но, 
даже свернув за  угол, слышала, как он насвистывает. 

   На шестом этаже она торопливо направилась к се-
бе в  кабинет  -  ученики справляли торжество, и ей хо-
телось присутствовать при  этом.  Но  тут  она заметила,  
что  дверь  кабинета  медленно  приоткрывается.  Чья-то  
голова обернулась в ее сторону, дверь распахнулась, и 
долговязая фигура  умчалась прочь. Это был Рэнди Дуб. 

   Мисс Болц замерла на месте. 
   - Рэнди! - прошептала она. 
   Что  ему  понадобилось  у  нее  в  кабинете?  Там  

ничего  нет,   кроме конспектов, блокнотов и... кошель-
ка! Она оставила  кошелек  на  письменном столе. 

   - Рэнди! - опять прошептала мисс Болц. Она загля-
нула в кабинет. И вдруг рассмеялась - рассмеялась и за-
плакала, прислонясь  к  дверному  косяку,  и воскликну-
ла: 

   - И как это ему только в голову пришло? 
   На столе,  нетронутый,  лежал  кошелек.  Рядом  

при  свете  лампы  ярко поблескивало неправдоподобно 
большое глянцевое яблоко. 
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