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ОСОБИСТІСТЬ УЧИТЕЛЯ В ТВОРЧІЙ
СПАДЩИНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
Стаття присвячена особистісним якостям вчителя, які чітко простежуються в творчих роботах великого українського педагога, письменника,
творця «Словаря української мови» Бориса Грінченка. Підкреслено внесок
Б. Грінченка у структуру національної освіти того часу, що є прикладом та
основою для виховання свідомого українця, патріота своєї країни, людини, що
носить глибоко в серці любов до рідної української мови, до рідного краю.
У статті розглядаються особливості особистісних якостей вчителя.
Зроблено акцент на ряді творів Бориса Грінченка, таких як «Що таке
державна школа в Україні», «Українські вчителі і українська школа», «На
безпросвітному шляху», в якому ми бачимо викладача кінця XVIII століття.
Творча спадщина цього педагога і гуманіста привертає увагу вчених, педагогівпрактиків все більше і більше. В своїх наукових, педагогічних, публіцистичних і
художніх творах Грінченко розглядав всі найважливіші аспекти наукової
педагогіки, а зокрема: мета і завдання, принципи і зміст, форми і методи
виховання, взаємодія школи та соціального середовища.
Наукова, теоретична і творча спадщина Б. Грінченка органічно
включається в культурне і духовне життя нової України, стає важливою
частиною науково-педагогічного пошуку вчених і педагогів-практиків.
Ключові слова: національна школа, особистість учителя, Борис
Грінченко.
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А. В. Спиридонова. Личность учителя в творческом наследии Бориса
Гринченка. Статья посвящена личностным качествам учителя, которые
четко прослеживаются в творческих работах великого украинского педагога,
писателя, создателя «Словаря української мови» Бориса Гринченко.
Подчеркнут вклад Б. Гринченко в структуру национального образования того
времени, что является примером и основой для воспитания сознательного
украинца, патриота своей страны, человека, носящего глубоко в сердце любовь
к родному украинскому языку, к родному краю.
В статье рассматриваются особенности личностных качеств учителя.
Сделан акцент на ряде произведений Бориса Гринченко, таких как «Что такое
государственная школа в Украине», «Украинские учителя и украинская школа»,
«На беспросветном пути», в которых мы видим преподавателя конца XVIII
века. Творческое наследие этого педагога и гуманиста, привлекает внимание
ученых, педагогов-практиков все больше и больше. В своих научных,
педагогических, публицистических и художественных произведениях он
рассматривал все важнейшие аспекты научной педагогики, а в частности:
цель и задачи, принципы и содержание, формы и методы воспитания,
взаимодействие школы и социальной среды.
Научное, теоретическое и творческое наследие Б. Гринченко органически
включается в культурную и духовную жизнь новой Украины, становится
важной частью научно-педагогического поиска ученых и педагогов-практиков.
Ключевые слова: национальная школа, личность учителя, Борис
Гринченко.
A.V. Spiridonova. The teacher’s personality in the creative heritage of Boris
Grinchenko. The article focuses on the teacher’s personal qualities, which are
clearly shown in the works of a great Ukrainian pedagogue, a writer, the creator of
the "Dictionary of the Ukrainian language" Boris Grinchenko. The contribution of B.
Grinchenko to the structure of the national education of that time is emphasized, that
is an example and a basis for the education of the conscious Ukrainian, the patriot of
his country, the man, who loves his native Ukrainian language, his land.
The article considers the features of the teacher’s personal qualities. Attention
is paid to such works of Boris Grinchenko as «What is the Public School in
Ukraine», «Ukrainian Teachers and Ukrainian School», «On the Hopeless Way»,
where we see the teacher of the end of the XVIIIth century. The creative heritage of
the teacher and the humanist attracts the attention of scientists, practicing teachers
more and more. In his scientific, pedagogical, journalistic and artistic works he
considered all the most important aspects of scientific pedagogy. They are the aim
and tasks, principles and the content, forms and methods of education, the
interaction of the school and the social environment.
The scientific, theoretical and creative heritage of B. Grinchenko is being
organically included in the cultural and spiritual life of new Ukraine, becomes an
important part of the scientific and pedagogical search of scientists and practicing
teachers.
Keywords: national school, teacher’s personality, Boris Grinchenko.
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Постановка проблеми в загальному вигляді. Складовою
частиною національного відродження України є необхідність створення національної школи, обґрунтування її концепції, що визначає
головну мету розвитку народної освіти. Для забезпечення якісної
освіти необхідні професійні педагогічні кадри – вчителі. Як зазначено в Законі України «Про загальну середню освіту»: «Педагогічним працівником повинна бути особа з високими моральними
якостями, яка має відповідну педагогічну освіту, належний рівень
професійної підготовки, здійснює педагогічну діяльність, забезпечує
результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан
здоров’я якої дозволяє виконувати професійні обов’язки у
навчальних закладах середньої освіти»[9, c. 1].
Учитель є творцем духовного світу учня, його інтелектуального
потенціалу, світобачення; він відповідальний за долю дитини. Найважливіше його призначення – всіляко сприяти різнобічному
розвитку дитини, її особистості, утвердженню людського в людині.
Спираючись на це педагогічна професія ставить дуже високі вимоги
до особистості вчителя.
У сучасній педагогіці розкривається досить широкий аспект
діяльності вчителя. Особлива увага приділяється дослідженню питань формування творчої особистості, педагогічної культури вчителя.
Сучасна освіта України реформується на засадах демократизму,
національної спрямованості, гуманізації, особистісної та суб’єктної
орієнтації, технологізації. Та давайте зазирнемо дещо глибше в
історію, на сто років назад, коли вчителі не мали придатних умов для
викладання та страждали від утисків російського централістичного
уряду. Той уряд, як вважав Б. Д. Грінченко, «не може дозволити
народові піднятися своєю освітою до інтелігенції, не може, бо розуміє, що коли б це сталося, то тоді був би край його безмежному й
безконтрольному порядкуванню».
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про діяльність
учителя, вимоги до нього написано чимало книг, авторами яких були
як вчені-теоретики, так і педагоги-практики. Серед них відомі прізвища таких як: Я. Коменський, А. Макаренко, В. Сухомлинський,
Ш. Амонашвілі, В. Кан-Калик, Г. Костюк, Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін,
Г. Сухобська, А. Щербаков та ін.
Окремі аспекти духовно-морального виховання особистості,
формування духовних цінностей дітей та молоді у творчій спадщині
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видатних педагогів, місця духовно-морального компоненту в структурі особистості вчителя та його виховного значення ставали предметом спеціальних історико-педагогічних досліджень М. Богуславського, М. Євтуха, Л. Журенко, С. Золотухіної, Т. Ільїної, О. Каневської,
І. Кучинської, Н. Мещерякової, О. Неживого, Е. Панасенко, З. Равкіна.
Серед сучасних дослідників особистості вчителя можна назвати
В. Беха, С. Гончаренка, В. Журавського, І. Зязюна, В. Мадзигона,
С. Максименка, М. Михальченка, І. Надольного, В. Огнев’юка, О. Савченко, С. Сисоєву.
Мета статті: проаналізувати погляди Бориса Грінченка на
особистість вчителя, окреслити основні професійні риси педагога.
Виклад основного матеріалу. Кінець ХІХ початок ХХ століття –
це період активізації національно-визвольного руху в Україні, який
характеризується народженням і розвитком нових демократичних
ідей в освіті та педагогіці. Тогочасна освіта не висувала чітких
критеріїв до особистісних якостей педагога.
Особливе місце в педагогіці та національній освіті посідає
творча спадщина Бориса Грінченка. Борис Дмитрович Грінченко –
видатний український педагог, громадський діяч, просвітитель кінця
ХІХ – початку ХХ століття. Переважна більшість його праць присвячена проблемам національної освіти, морально-етичному розвитку
школярів, просвітницькій діяльності та розбудові української
національної школи.
Б. Грінченко понад десять років свого життя віддав освітній
діяльності, шість з яких працював у приватній школі X. Алчевської.
Він розпочав свій вклад в просвітницьку діяльність з ключової
тези про необхідність навчати українців рідною мовою, а також
здійснив історичний екскурс, розглядаючи це питання у ретроспективі, демонструючи глибоку обізнаність з історії вітчизняної освіти.
Борис Грінченко усіляко намагався довести, що неповага до рідної
мови народу руйнує моральність суспільства. Виступаючи за навчання українців рідною мовою, педагог стверджував, що для цього є
все необхідне і, передусім, навчально-методичне забезпечення:
видані букварі П. Куліша, Т. Шевченка, «Азбука» К. Шейковського
та ін. Окрім того, підготовкою навчальних книг для українських
школярів опікувався і сам Б. Д. Грінченко, в його доробку таких
напрямків було чимало.
Проблема національної школи у творчості Б.Д. Грінченка тісно
пов’язувалася з висвітленням питань підготовки вчительських кадрів.
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Чимало уваги подвижник національної освіти приділив загальнокультурній, професійній підготовці вчителя. Цілісний образ учителя
національної школи постає з усієї наукової й літературної спадщини
вченого й письменника, а також з його власної педагогічної
діяльності.
Учителя-вихователя має характеризувати поєднання всіх названих якостей із розумінням масштабності й перспективи своєї діяльності. Не можна не погодитися з В. Сухомлинським: «Бути
справжнім вихователем – це означає бачити в дитячому колективі
покоління, творчі сили якого розкриються на суспільній ниві через
значний проміжок часу. За поточними повсякденними справами
педагог ніколи не повинен випускати з думки перспективи, він повинен бачити, якими стануть його вихованці через десять, двадцять,
тридцять років» [5, с. 141]. Саме вчитель-вихователь повинен дбати
про те, щоб не зіпсувати це покоління, щоб прищепити кожному з
його представників любов до людей, почуття честі й обов’язку, здатність бачити прекрасне й радіти життю. Не з кожної дитини можна
зробити інтелектуала, але в кожній можна виховати високоморальні й
естетичні почуття.
Яким же хотіла бачити тогочасна влада вчителя? Який учитель її
задовольняв? Він мав бути покірним і слухняним, ні на що не нарікати, ретельно дотримуватись усіх програм, указів і розпоряджень,
що, звичайно, передбачало відсутність будь-якого творчого пошуку.
Вчитель мав бути знаряддям у руках самодержавства й церкви.
Останні ж хотіли мати народ неосвічений, а отже, покірний. Через це
шкільна освіта строго регламентувалася. Заборонялося навчання
рідною мовою, що робило його просто безглуздим, наукові знання
всіляко витіснялися зі школи, натомість впроваджувалася церковна
схоластика. Місцева влада вважала навіть книжку «Географія» забороненою, як описує це в «Непокірному» Б. Грінченко. Щоб тримати
народ у темряві, вигадувалися обов’язкові вправи, які всяким способом допомагали дітям марнувати час у школі. Наприклад, вимагалося, щоб діти по кілька годин на тиждень «чертили по клеткам»
або училися писати «под такт». Від учнів вимагали не знань, а зазубрювання імен, прізвищ, титулів усякого начальства, починаючи від
царя і закінчуючи інспекторами народних шкіл. Дбаючи, щоб у
школах не було найменшого вільнодумства, заборонили навіть
«Родное слово» К. Д. Ушинського.
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Ще один приклад подібного вчителя змалював Б. Грінченко в
повісті «Сонячний промінь». Карпенко Петро Олексійович, скромний, з блідим обличчям, у старенькій піджачині, покірно переносить
усі життєві негаразди, але не заради високої ідеї. Він просто вірно
служить самодержавству. В освіту народу не вірить, бо вважає, що
народ її не любить. Учитель упевнений, що знає свій народ, але ж
насправді він навіть не має уявлення про його історію. Він без будьякого зніяковіння каже: «Я того не знаю, як у старовину було...».
Разом з тим, Петро Олексійович сумлінно ставиться до своїх обов’язків, «б’ється, як риба об лід, щоб хоч так-сяк обтесати хлопців», але
не виходить за межі вказівок начальства. Про самоосвіту вчителя годі
й говорити. У школі немає книжок, а з періодичних видань є лише
«Нива» та «Епархиальные ведомости». «Так «Ниви» ж самої не начитаєшся, а «Епархіальних», то й батюшка не чита», – каже вчитель.
Але не можна сказати, що автор повісті зневірився в інтелігенції. Навпаки, він свято вірить у інтелектуальний та творчий потенціал
українського вчительства, тому Петро Олексійович зацікавлюється
ідеями Марка, а згодом і зовсім переймається його ідеалами.
Б. Грінченко впевнений: «Той, у кого в грудях б’ється чесне серце,
хто знає, яке велике се діло народне учительство, хто не хоче зрадити
свого народу, – той зрозуміє, куди йому треба йти, з ким і за кого
стояти. Він зрозуміє, що повинен стояти за права українського
народу, як нації, і добиватися для його школи навчання рідною
мовою» [2, с. 7].
Висновки. Таким чином, на думку Б. Грінченка, народним
учителем має право називатися лише людина, окрилена високою
метою служіння рідному народові, з широким і прогресивним
світоглядом, справді інтелігентна й високоморальна.
Учитель має бути взірцем для вихованців. Це людина, яка
повинна нести промінь світла, промінь добра до людей.
Саме зараз, коли розробляється й вдосконалюється національна
система освіти в Україні, необхідне творче залучення педагогічного
досвіду Бориса Грінченка.
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