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Ⱦɥɹɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹɦɟɬɢɧɚɜɱɚɧɧɹ±ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɬɚ ɡɞɨɛɭɬɬɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɧɚɧɶ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɽɞɢɧɨ ɜɿɪɧɢɦ ɦɟɬɨɞɨɦ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ
ɽɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɠɢɜɟ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ± ɫɬɨɫɭɧɤɢ ɡɚɪɚɞɢ
ɛɥɚɝɨɱɢɧɧɨɝɨɠɢɬɬɹɧɚɞɢɯɚɧɧɹɦɨɥɨɞɨʀɥɸɞɢɧɢɞɨɛɪɭɥɸɛɨɜɿɞɨɨɬɨɱɭɸɱɢɯ
ɧɟɫɬɢ ɤɨɪɢɫɬɶ ɛɥɢɠɧɶɨɦɭ ɡɚɪɚɞɢ ɪɚɞɨɫɬɿ ɠɢɬɬɽɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɿɯ ɐɟ ɽɞɢɧɢɣ
ɫɩɨɫɿɛɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɫɬɚɥɨɝɨ ɠɢɬɬɽɞɚɣɧɨɝɨɞɨɜɝɨɜɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭɹɤɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ
ɬɚɤ ɿɬɪɭɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɢɜɭ ɬɚ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɜɰɿɥɨɦɭ Ⱥɞɠɟ ɧɚɣɜɢɳɨɸ ɰɿɧɧɿɫɬɸ
ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɽ ɞɭɯɨɜɧɨɦɨɪɚɥɶɧɨ ɜɢɯɨɜɚɧɚ ± ɤɭɥɶɬɭɪɧɚ Ʌɸɞɢɧɚ ɬɨɦɭ ɫɚɦɟ ʀʀ
ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɽ ɝɨɥɨɜɧɨɸ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɛɭɞɶɹɤɨʀ
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɉɪɿɨɪɢɬɟɬ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ ɧɚɞ ʀʀ ɩɪɨɮɟ
ɫɿɣɧɨɸ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɸ ɞɨɛɪɟ ɜɢɡɧɚɱɢɜ Ɏ Ɋɭɡɜɟɥɶɬ ©Виховати людину інте
лектуальною, не виховавши її морально, – означає виростити загрозу для сус
пільстваª Ɉɬɠɟ ɨɫɧɨɜɧɢɦɢ ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɜɢɤɥɚɞɚɧɧɹ ɽ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɩɫɢɯɨɥɨɝɿɱɧɿ ɳɨ
ɡɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɿ ɧɚ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɨɤɭɥɶɬɭɪɟɧɧɹ ɱɢɫɬɨɬɢɞɭɲɿ ɭɱɟɧɢɤɚ ±
ɨɫɧɨɜɢɧɚɛɭɬɬɹɧɢɦɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯɡɧɚɧɶɬɚɜɦɿɧɶȾɨɰɢɯɦɟɬɨɞɿɜɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ
 ɝɭɦɚɧɿɡɦ ɞɟɨɧɬɨɥɨɝɿɹ ± ɨɛɨɜ¶ɹɡɤɨɜɿɫɬɶ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ ɜɿɞɩɨ
ɜɿɞɚɥɶɧɨɫɬɿ ɇɉɉ ɡɚ ɞɭɲɟɜɧɢɣ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɣ ɫɬɚɧ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ ɝɚɪɦɨɧɿɣɧɢɣ
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɦɨɥɨɞɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ©Навчання – це процес створення нових духовних
цінностей, сумарним виразом яких є слово ɠɢɜɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ «Для справи
потрібні сподвижники, як повітря, як сонце – вони збуджують, облагороджують,
дають гарний приклад людям у боротьбі за доброª±ɚɤɚɞɟɦɿɤɎɌɆɨɪɝɭɧ>@
 ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿɫɬɶ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɹɤ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɞɿɬɟɣ ©Місія
школи, наше з вами найважливіше завдання, дорогий колега, ± боротися за людину,
подолати негативні дії і давати простір позитивним. А для цього необхідно,
щоб особа вчителя робила найбільш яскравий, дієвий і благотворний вплив на
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особу учняª >@ ȼ ɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɢɣ ɧɟ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɜ ɦɟɬɨɞ ɩɨɤɚɪɚɧɧɹ ɧɟ ɫɬɚɜɢɜ
ɞɜɿɣɨɤ
 ɨɫɨɛɢɫɬɢɣ ɩɪɢɤɥɚɞ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɨɫɬɿ ɜɭɱɧɿɜ ɉɥɭɬɚɪɯ ɫɥɭɲɧɨ
ɡɚɡɧɚɱɢɜ ©Учень – це не посудина, яку потрібно наповнити, а світильник, який
треба запалити, а запалити світильника може лише той, хто сам світитьª>@
 ɞɨɜɿɪɚ ɞɨ ɭɱɧɿɜ ɛɚɬɶɤɿɜɫɶɤɚ ɬɭɪɛɨɬɚ ɩɪɨ ɧɢɯ ɳɨɛ ɜɨɧɢ ɞɨɜɿɪɹɥɢ ɧɚɦ
©Бережіть дитяче довір’я, бо воно – це і є любов дитини до педагога – якраз
у цьому осереддя мудрої влади педагога над дитиною. На цьому довір’ї тримається прагнення дитини знаходити і знайти захист у вихователя. Дорожіть,
як неоціненним скарбом, цим дитячим прагненням. До того часу, поки дитина
дивиться з надією на вас і вірить у вас, ви – справжній вихователь, наставник,
ви – учитель життя, ви – авторитет, живе втілення життєвої мудрості, ви –
друг, товаришª >@ ©Ні про що не турбуватися – значить, не жити, а бути
мертвим, адже турбота – рух душі, а життя – це рухª±Ƚɋɋɤɨɜɨɪɨɞɚ>@
 ɩɿɡɧɚɧɧɹ ɿɫɬɢɧɢɧɟ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɮɨɪɦɚɥɶɧɢɯɡɧɚɧɶ ɚ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ
ʀɯɫɭɬɧɨɫɬɿ©Знання – ніщо без розуміння їхньої сутностіª±ɉɥɚɬɨɧ©Нам недобре
від того, що ми знаємо багато зайвого, а не знаємо найпотрібнішого: самих
себе. Не знаємо того, хто живе в нас. Якби ми знали і пам’ятали те, що живе
в кожному з нас, то життя наше було б зовсім інше». «Шукаємо щастя по
країнах, століттях, а воно скрізь і завжди з нами; як риба в воді, так і ми в ньому,
і воно біля нас шукає нас самих. Нема його ніде від того, що воно скрізь. Воно
схоже до сонячного сяйва – відхили лише вхід у душу свою»± ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ>@
 ɩɪɨɫɬɨɬɚ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ©У істини проста мова». «Ми повинні бути
вдячні Богові, що Він створив світ так, що все просте – правда, а все хибне –
неправда»>@
 ɞɿɚɥɨɝɋɨɤɪɚɬɚ ɦɿɠɜɢɤɥɚɞɚɱɟɦɬɚɫɬɭɞɟɧɬɨɦɡɚɞɥɹɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɿɫɬɢɧɢ 
ȿɬɢɤɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɜɡɧɚɧɧɹɡɛɥɚɝɨɦ«Знання – добро, незнання – зло».Ʌɸɞɢɧɭ
ɬɪɟɛɚɜɢɯɨɜɭɜɚɬɢɱɟɪɟɡɠɢɜɟɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ«У діалозі народжується істина».
Ɏɿɥɨɫɨɮɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ «якщо один з співбесідників вважає себе розумнішим, то
він повинен допомогти іншому знайти істину. Для цього він рекомендував
прийняти позицію опонента і разом з ним довести її помилковість» >@ɉɟɪɲɟ
ɬɚ ɞɪɭɝɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ ɫɬɨɫɭɸɬɶɫɹ ɥɢɲɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɹɤɭ ɬɪɟɛɚ ɜɢɪɿɲɢɬɢ Ⱦɢɫɤɭɫɿɹ
ɫɩɪɢɹɽ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɞɨ ɫɚɦɨɩɿɡɧɚɧɧɹ ± ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɰɿɧɧɨɫɬɟɣ ɠɢɬɬɹ Ⱦɿɚɥɨɝ
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ɫɩɪɢɹɽ ɭɜɚɡɿ ɫɬɭɞɟɧɬɚ ɹɤɢɣ ɫɚɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɞɨ ɿɫɬɢɧɢ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɢɯ
ɩɨɧɹɬɶɹɜɢɳɱɢɩɨɞɿɣ 
ɋɨɤɪɚɬɧɚɡɢɜɚɜɰɟɣɦɟɬɨɞ©обличчяª± ɨɛɪɚɡ ɹɤɢɣɫɩɪɢɹɽ©народженнюª
ɿɫɬɢɧɢ ɜɝɨɥɨɜɿ ɭɱɧɹ ɓɟ ɬɚɤɢɣ ɠɢɬɬɽɫɬɜɟɪɞɠɭɸɱɢɣ ɞɿɚɥɨɝ ɮɿɥɨɫɨɮ ɧɚɡɢɜɚɜ
©маєвтикоюª ɡ ɝɪɟɰɶ акушерська справа  ɚɞɠɟ ©людина має знання від
народження і по життю здатна їх згадуватиªɆɟɬɨɞɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɨɝɨɞɿɚɥɨɝɭ
ɩɨɩɟɪɟɞɠɚɽ ɧɟɩɨɬɪɿɛɧɿɫɭɩɟɪɟɱɤɢ ɿɞɨɤɚɡɭɜɚɬɢ ɿɫɬɢɧɭ ɧɟ ɩɨɬɪɿɛɧɨ Ⱥɞɠɟ ɤɨɥɢ
ɧɟɩɨɝɨɞɠɭɽɬɶɫɹ ɡɧɚɦɢ ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤ ɿɯɨɱɟɬɶɫɹɧɚɫɬɿɣɥɢɜɨɞɨɤɚɡɚɬɢɣɨɦɭ ɬɚ
ɳɟ ɣ ɡɟɦɨɰɿɹɦɢ ɬɨ ɪɨɡɦɨɜɚ ɩɟɪɟɪɨɫɬɚɽ ɜɫɭɩɟɪɟɱɤɭ ɫɬɚɽ ɧɚɩɪɭɠɟɧɨɸ ɧɟɞɨɜɿɪ
ɥɢɜɨɸɿɛɟɡɪɟɡɭɥɶɬɚɬɧɨɸɌɚɤɫɚɦɨɦɚɥɨɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɿɦɨɧɨɥɨɝ±ɩɨɱɢɧɚɽɬɢɫɧɭɬɢ
ɩɟɪɟɲɤɨɞɠɚɽɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɨɫɬɿɜɬɨɦɥɸɽɚɦɚɬɟɪɿɚɥɲɜɢɞɤɨɡɚɛɭɜɚɽɬɶɫɹ
ɇɚ ɜɿɞɦɿɧɭ ɜɿɞ ɦɨɧɨɥɨɝɭ ɬɢɫɤɭ ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɡɧɚɧɶ ɜɤɚɡɿɜɨɤ ɤɨɦɚɧɞɧɨɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚ
ɬɢɜɧɢɯ ɪɨɡɩɨɪɹɞɠɟɧɶ  ɬɚɤɿ ɞɨɛɪɨɡɢɱɥɢɜɿ ɞɿɚɥɨɝɢ ɧɚɜɱɚɸɬɶ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɭɦɚɬɢ
ɿɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬɶɛɿɥɶɲɨɸɦɿɪɨɸɪɨɡɭɦɿɬɢɧɚɫɬɚɜɧɢɤɿɜɛɚɬɶɤɿɜɍɱɟɧɶɿɜɱɢɬɟɥɶɡɚ
ɦɟɬɨɞɨɦɞɿɚɥɨɝɭɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶɭɩɨɫɬɿɣɧɿɣɜɡɚɽɦɨɞɿʀɞɨɩɿɡɧɚɧɧɹɿɫɬɢɧɢ

Список використаних джерел:
   Ɇɨɪɝɭɧ Ɏ Ɍ Ʉɟɪɿɜɧɢɤɢ ɞɟɪɠɚɜ ɧɟ ɛɿɣɬɟɫɹ ɛɭɬɢ ɫɜɹɬɢɦɢ  Ɏ Ɍ Ɇɨɪɝɭɧ ± ɉɨɥɬɚɜɚ  
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   ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ Ƚ ɋ Ɍɜɨɪɢ  ɭ ɯ ɬ  Ƚ ɋɤɨɜɨɪɨɞɚ ± Ʉ  ȼɢɞɜɨ ɯɭɞɨɠ ɥɿɬ ©Ⱦɧɿɩɪɨª 
±Ɍ±ɫ
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ɋɭɱɚɫɧɢɣɫɬɚɧɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɩɨɥɿɬɢɱɧɨʀɬɚɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀɤɪɢɡɢɜɍɤɪɚʀɧɿɮɨɪɦɭɽ
ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɞɟɪɠɚɜɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɡɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɞɿɽɜɢɯ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨʀɩɨɥɿɬɢɤɢɧɚɪɿɡɧɢɯɪɿɜɧɹɯ±ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ
ɣɦɿɫɰɟɜɨɦɭɣɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɪɨɥɿɿɧɫɬɢɬɭɬɭɞɟɪɠɚɜɢɜɞɚɧɨɦɭɩɪɨɰɟɫɿɍɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ
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