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Ïåðåäìîâà ðåäàêòîðà
З героєм і автором цієї книги, Григорієм Михайловичем Возняком, ми знайомі… страшно сказати відколи — з початку 1980-х років.
Тоді я, щойно закінчивши університет, а він уже із солідним педагогічним досвідом за плечима, майже одночасно прийшли на кафедру
математики і методики її викладання Тернопільського педінституту
(тепер національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка), навіть якийсь час проживали в сусідніх кімнатах у студентському гуртожитку. Потім була чверть століття в одних аудиторіях, з одними
й тими ж студентами, біля одних і тих самих писальних дощок. А тепер часто «перетинаємося» у видавництвах, продовжуючи тут свої
давні проекти. За тими «трудами і днями» не завжди помічалися почастілі ювілеї, однак символічні «60 років біля класної дошки» і «сукупний» 85-літній ювілей — це особливий випадок, вартий того, аби
не тільки згадати, а й розповісти про ювіляра всім, хто вже працює
на педагогічній ниві або ще тільки готується чи мріє про це.
Ніхто, мабуть, не може розказати про людину, а особливо про
її справу, правдивіше, ніж вона сама. Тому ми попросили Григорія
Михайловича скласти для цього ювілейного видання невеличку педагогічну автобіографію, а також відібрати дві свої праці, які найбільшою мірою відображають його методико-дидактичні ідеї у царині навчання шкільної математики. Друге завдання йому формально
було виконати найлегше, оскільки потрібні праці вже були підготовлені видавництвом до друку окремими виданнями і тільки чекали
своєї черги. Що ж до автобіографії, то тут нам довелося трохи «поборотися» зі скромністю автора, провести з ним не одне інтерв’ю, зробити чимало уточнень «у телефонному режимі», а ще — спонукати
долучити якнайбільше фотоматеріалів.
І вийшов рельєфний портрет одного з подвижників вітчизняної освіти, невтомного й натхненного борця за її ідеали, справжнього Вчителя і Наставника для учнівської та студентської молоді, котрий завжди
добивався від учнів не формального, а глибокого, істинного знання.
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Він і тут не вдається до якихось зовнішніх ефектів, говорить з читачем
простою розмовною мовою, не особливо переймаючись «логічною послідовністю» і легко переступаючи через теми й параграфи, які сотні разів
пояснював біля дошки і задавав додому. Але для вдумливого читача це
будуть дорогоцінні згустки великого життєвого й педагогічного досвіду
в шляхетній справі навчання дітей ДУМАТИ.

З колегами біля корпусу фізмату Тернопільського педінституту на дні факультету
в травні 1996 р. Зліва направо: В.О. Тадеєв, О.Р. Ковальчук, В.М. Козира,
М.В. Підручна, Г.М. Возняк, В.Р. Кравчук

Дуже символічно, що саме цією книгою наше видавництво відкриває серію книг «Подвижники освіти», в якій публікуватимуться
біографії і праці видатних діячів вітчизняного та зарубіжного просвітництва.
В.О. Тадеєв

Ç³ ñïîãàä³â êîëåã
(замість передмови автора)

Усе пізнається в порівнянні

Житейська аксіома

Зоряна Костюк, колишня учениця і колега по роботі,
вчитель-методист

У невеликому історико-краєзнавчому музеї с. Корчин, розміщеному в приміщенні Корчинської загальноосвітньої школи Радехівського району Львівської області, окремий куточок відведено
матеріалам про вчителя-ентузіаста Григорія Михайловича Возняка, який працював у школі в 1959–1976 рр. Випускники школи
тих років та їхні батьки досі згадують про цього вчителя з великою пошаною і вдячністю.
Приємно читати матеріали про досягнення на педагогічній
ниві вчителів сучасних, але з особливим внутрішнім щемом переглядаю матеріали, пов’язані з моїм учителем і першим провідником до педагогічної майстерності Григорієм Михайловичем Возняком.
Вдячна долі, яка в далекому вже 1960 році привела мене
до 11 класу місцевої вечірньої середньої школи, завідувачем
якої з 1959 р. був молодий та енергійний учитель математики
Г.М. Возняк. Для мене вже тоді він став прикладом, якого хотілося наслідувати.
Мрія бути вчителем, яка зародилася на уроках Григорія Михайловича, через 5 років здійснилася. У 1966 р. я повернулася
до Корчинської школи вчителем фізики, закінчивши фізико-математичний факультет Дрогобицького педінституту.
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Незважаючи на те, що учням вечірньої школи вдень доводилося працювати, а вчитися вечорами, кращі з них діставали ґрунтовні знання, і багато випускників Корчинської вечірньої школи
здобули вищу освіту. Вагома заслуга в цьому була і нашого вчителя математики.
Усі 10 років своєї сумісної роботи із Григорієм Михайловичем
у школі (із 1966 по 1976 роки)1) я згадую з особливою пошаною,
повагою і вдячністю. Здобути у школі такий авторитет, який був
у нього, було нелегко, майже неможливо. По-перше, нас розділяла п’ятнадцятирічна різниця педагогічного досвіду, а по-друге,
молодій випускниці педінституту не так легко було завоювати авторитет серед старшокласників середньої школи, від яких вона
була старша всього на 5–6 років. Незважаючи на це, використання методики Григорія Михайловича, його досвіду роботи з обдарованими учнями, така ж відповідальність за результат, допомогли й мені йти слідом за ним та добиватися доволі високого рівня
знань учнів з фізики.
Якось так складалося, що викладати фізику мені щоразу випадало саме у тих класах, в яких Григорій Михайлович викладав
математику. Звичайно, мене не міг не хвилювати рівень знань
з мого предмета в учнів, які постійно були учасниками та переможцями районних, обласних і навіть республіканських олімпіад з математики. Були випадки, коли учні Г.М Возняка брали
участь і у всесоюзній олімпіаді з математики. Окремі переможці
обласних олімпіад продовжували навчання в Київській фізикоматематичній школі стаціонарно, а більшість здібних дітей навчалися у заочних фізико-математичних школах.
Крім того, багато випускників Григорія Михайловича вступали до вищих навчальних закладів, в яких математика та фізика були профільними предметами. Як приклад, можна навести вже перший випуск Корчинської середньої школи (1968 р.).
Із 30 випускників 15 стали студентами вищих навчальних закладів
1)

У 1985 р. Зоряна Іванівна Костюк стала завучем, а в 1992 р. — директором Корчинської СШ і очолювала школу до 2002 р. Після цього, перебуваючи на пенсії, ще 10 років працювала вчителем у своїй рідній школі. —
Прим. авт. книги.

Ç³ ñïîãàä³â êîëåã

7

і згодом здобули вищу освіту, 10 — середню спеціальну освіту.
Для сільської школи це було небачене явище!
Добрий приклад старшого колеги, його безкорисливі поради,
щире бажання досягти спільних високих результатів у навчанні
та вихованні учнів зробили свою справу. Майже 50 років праці
я віддала рідній школі і ніколи не шкодувала, що в тому далекому 1960 році на уроках учителя математики Григорія Михайловича Возняка у мене зародилася мрія стати вчителем.
Оглядаючись на роки спільної праці з Григорієм Михайловичем, не можу не згадати, як самовіддано він намагався прищепити любов до навчання і до вивчення свого предмета. Він не тільки
навчав, а й турбувався про побут і майбутнє своїх учнів, займався
виховною роботою серед їхніх батьків. Адже життя в селі в ті далекі 60-ті й 70-ті роки не було заможним. Не завжди батьки були
готові спорядити свою чотирнадцятирічну чи п’ятнадцятирічну
дитину на навчання до Києва, коли, наприклад, переможців обласних олімпіад запрошували на навчання в Київській фізикоматематичній школі при Київському університеті. Та Григорій
Михайлович завжди знаходив потрібні аргументи. Він дбав про
відзначення усіх успіхів працьовитих дітей. Це були і путівки
в табори відпочинку, і книги про математику та її творців, і грамоти, і дипломи, і подяки учням та їхнім батькам.
Це, може, й не дуже значні епізоди із життя вчителя, та вони
характеризують його не тільки як висококваліфікованого педагога, але і як безкорисливу та дуже порядну людину. Він ніколи
не був сповнений величі і завжди турбувався передусім про своїх
вихованців. З великою пошаною старші люди нашого села (дідусі
й бабусі теперішніх учнів) згадують: «Він був моїм учителем математики і моїм добрим класним керівником!!!»
Класним керівником!.. Тут треба мати мудрість, здібності, педагогічну майстерність, тепло душі, щоб ним бути. Здається мені,
що добрим класним керівником легше бути вчителеві гуманітарного профілю. Але Григорій Михайлович був не тільки добрим
учителем-математиком, а й обдарованим «математиком-ліриком».
Не часто зустрінеш учителя математики, який майстерно грає
на скрипці, який може скласти прекрасний сценарій шкільного
свята чи іншого виховного заходу. Виховні заходи математичного
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спрямування в нашій школі завжди були цікавими, змістовними. Та не лише такі виховні заходи були в планах роботи цього
вчителя.
Виринає з пам’яті концерт до річниці з дня народження Тараса
Шевченка, підготовлений Григорієм Михайловичем з дружиною,
вчителькою української мови і літератури, та учнями випускних
класів. Це були роки, коли багато шестидесятників усіляко переслідувалося. Тоді цей концерт сколихнув багатьох як учасників,
так і слухачів. Ніхто інший із педагогів школи не брався за вшанування пам’яті Кобзаря. Адже обов’язковими тоді були концерти
на тему: «Я славлю партію!» або «Лєнин всєгда жівой» і бажано,
звичайно, з піснями і віршами на «русском языке». Хоч відтоді
минуло півстоліття, а я й досі пам’ятаю ось цей епізод. Хор учнів
9–10 класів під керівництвом Г. Возняка співає «Заповіт». Глядачі поволі підводяться зі своїх місць, але сердитий голос секретаря
парткому: «Сідайте, чого встаєте!», повертає їх на місця.
Зараз це видається незбагненним. Невже століття рабства
і зневаги так духовно покалічили наш народ? Покалічили,
але не всіх! Не всіх, якщо серед тих славетних шестидесятників
був і звичайний учитель математики сільської школи зі Львівщини. Але то був учитель-патріот, учитель-ентузіаст, який робив
свою велику працю для мешканців мого села.
Пройшли роки, і його праця належно поцінована, бо велике
добро видно здалеку. І, дай Боже, щоб у кожній школі, у кожному
місті і селі були такі вчителі, як Григорій Михайлович Возняк.

Ç³ ñïîãàä³â êîëåã

9

Людяність і завзятість
завжди в ціні
Надія Бабій,
Олена Фурман
Колеги по роботі
у Кременецькій
гуманітарно-педагогічній академії
ім. Тараса Шевченка

Великий філософ Григорій Сковорода закликав, щоб кожна
людина прагнула щастя. А однією з головних умов для щасливого життя він уважав так званий «зрідний труд», тобто труд, який
споріднює тіло й душу, розум і почуття, потреби й прагнення, що
в кінцевому підсумку дарує людині сердечну радість. Саме з такою міркою підходить до улюбленої справи колишній викладач
Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка, відомий український учений-методист та автор
численних підручників і навчальних посібників з математики
Григорій Михайлович Возняк. Молодому поколінню є у кого вчитись. У свої 85 років він, як і впродовж усіх попередніх років своєї діяльності на педагогічній ниві, сповнений енергії, ентузіазму
і нових задумів.
Нам випала честь співпрацювати з Григорієм Михайловичем
у 2007–2015 роках. Він незмінно вражав нас, своїх учнів і колег,
ентузіазмом, дослідницьким завзяттям, національним духом
та оптимістичним ставленням до життя. Григорій Михайлович
ніколи не шкодував часу на консультації та фахові бесіди, вичитування та аналіз математичних публікацій.
Перше наше знайомство з Григорієм Михайловичем відбулося
ще в часи нашого студентства. У 1995 році він читав методику навчання математики на третьому курсі фізико-математичного факультету Тернопільського педагогічного університету. Його лекції
захоплювали глибиною і чіткістю постановки й висвітлення проблем шкільної математики, були насичені численними деталями
з учительської практики. Тому ми їх дуже любили. Значну увагу
Григорій Михайлович приділяв тому, як навчити учнів складати
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математичні моделі реальних ситуацій, висувати гіпотези, перевіряти їх, робити висновки та узагальнення.
З особливою приємністю згадую (Н. Бабій додає від себе особисто) керівництво Григорієм Михайловичем моєю дипломною роботою «Еліптичні функції модулові». Це дало мені поштовх до дослідження наукової творчості незаслужено забутих українських
математиків, зокрема, Володимира Левицького — одного з основоположників української математичної культури.
У численних науково-методичних працях Григорій Возняк
розвиває, головним чином, актуальні питання прикладної спрямованості шкільного курсу математики на всіх етапах навчання.
Розроблені ним прийоми здійснення взаємозв’язку теорії з практикою ґрунтуються на двох основних засадах: переведення доцільних прикладних задач з різними фабулами у математичну
форму та наповнення абстрактної математичної задачі конкретним практичним змістом. Його знахідки у цьому напрямку знайшли своє відображення у шкільних підручниках та численних
посібниках для вчителів.
Ще одна унікальна грань творчості Г.М. Возняка — це розвідки про життєвий і творчий шлях відомих українських математиків, що були дійсними членами Наукового товариства імені Шевченка. У виданій ним серії біографічних нарисів про М. Кравчука,
В. Левицького, М. Зарицького, М. Чайковського, М. Петровича
та інших подаються й методичні рекомендації щодо практичного
використання їхніх здобутків у педагогічній діяльності.
За весь час роботи у Кременецькій гуманітарно-педагогічній
академії Григорій Михайлович мав заслужену шану й повагу від
студентів, пробуджуючи в них глибокий інтерес до свого предмета. Він був об’єктивним викладачем і водночас відвертою, щирою,
доброзичливою і справедливою людиною. Незважаючи на поважний вік, у нього надзвичайно гостре відчуття нового, оригінальні
ідеї та задуми. Для всіх нас він завжди був справжнім збурювачем спокою і невичерпним генератором нових планів. Дай, Боже,
усім нам його доброти та завзятості!

×ÀÑÒÈÍÀ ².
ÑÏÐÎÁÀ ÏÅÄÀÃÎÃ²×ÍÎ¯
ÀÂÒÎÁ²ÎÃÐÀÔ²¯
Або твір на вільну тему:
«Як я отримував і проводив свої уроки»
(з ілюстраціями)
Моя вчителька літератури… навчила мене
правильно писати твори. Перше, що потрібно — це план, який складається із трьох частин: вступу, основної частини і висновків. Твір
повинен виражати твої власні погляди, твої
власні думки, навіть якщо ці погляди і ці думки не узгоджуються із загальноприйнятими.
Я намагався дотримуватися порад своєї вчительки, хоча й не завжди вдало.

Ігор Шаригін1)
Реформа освіти: твір на
незадану тему. 2001 р.

1)

Ігор Федорович Шаригін (1937–2004) — відомий діяч шкільної математики освіти, автор численних збірників задач, підручників і посібників
для учнів та вчителів, непримиренний борець із формалізмом, неуцтвом
та байдужістю у математичній освіті.

Ïëàí
І. ВСТУП
Пояснення вживання терміну «уроки»
ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА
1. Перші «уроки» життя — до уроків у школі
2. Уроки в моєму шкільному навчанні
3. Перші «уроки» педагогіки
4. Мої уроки в школі
5. Перші «уроки» педагогічної роботи
6. Індивідуальні і позакласні уроки для талановитих учнів
7. «Уроки» науково-дослідної роботи з методики математики
8. Комплексні «уроки» у вищій школі
ІІІ. ВИСНОВКИ
Мій головний урок для щастя

². Âñòóï
Пояснення вживання терміну «уроки»
У словниках української мови для слова «урок» зазвичай подаються три значення. Перше — як завдання, що дається учневі для
підготовки до наступного заняття. Друге — як навчальне заняття,
певний проміжок часу, відведений для заняття з окремого предмета. І третє, переносне, — як подія, здебільшого неприємна або важка
для людини, але з якої можна зробити певний висновок, корисний
для майбутнього. Уроки в першому значенні стосуються лише учнів,
тому ми їх «виносимо за дужки». Натомість уроки у другому значенні стосуються як учнів, котрі на уроки ходять, так і вчителів, котрі
їх проводять. Саме цим урокам відведена основна, «левова» частка
цього твору. При цьому уроками я для спрощення називатиму й навчальні заняття («пари») у вищій школі. Що ж до уроків у переносному значенні, то я зупинятимусь лише на тих із них, котрі безпосередньо пов’язувалися з реальними уроками у другому значенні, але для
уникнення можливих різночитань у цьому разі інколи вживатиму
лапки.

²². Îñíîâíà ÷àñòèíà
1. Перші «уроки» життя — до уроків у школі
Хоч прізвище «Возняк» і доволі поширене в Галичині і в прилеглій
частині Волині, та навіть і в Польщі, а проте в селі Розжалів Радехівського району Львівської області Возняків довго не було, — допоки
туди не взяли в прийми із сусіднього села Ордова, в якому Возняків
хоч відбавляй, мого батька Михайла. Невдовзі там з’явився ще один
Возняк — Іван, мій старший брат, а через 9 років — 24 листопада
1933 року — і я, Григорій. Правда, у 1935 році сім’я переїхала до сусіднього села Бишева, що за п’ять кілометрів від Розжалова. Причина була та, що в Розжалові їхня земля була в різних місцях, і це було
незручно для обробітку. Тому там усю землю спродали, а в Бишеві
купили в одному місці, поселившись на невеликому хуторі.

Батьківська хата
(теперішній вигляд). Збудована
у 1936–37 рр. в с. Бишів. У 1963 р.
розібрана й «паралельно
перенесена» у с. Корчин, де я довго
вчителював

Батьківська садиба в с. Бишеві була недалеко від лісу, звідки доносилися пахощі лісових трав, польових квітів та соснових, смерекових і липових дерев, долинав невгамовний спів пташок. Повітря
свіже, чисте. Можна було б радіти всьому тому, милуватися красою
природи, проте моє дитинство припало на воєнні часи, а тому було
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босоногим і безрадісним, як і в більшості сільських дітей. Змалку пас
гусей, із 6 років — корів, потім коней, а з 11 років допомагав орати
та скородити поле. У ті часи діти змалку помагали батькам, полегшуючи їхню важку щоденну працю.
Добре запам’яталося таке. Мені ще не виповнилось і семи років.
На подвір’ї був колодязь завглибшки 26 м. Коли у жнива люди йшли
на поле або з поля, то часто витягували відро води, щоб напитися,
а я після цього швиденько (за допомогою дерев’яної ключки) виливав
решту води у бочку. І так цілий день сторожував біля криниці і щоразу виливав залишену воду. Радості не було меж. Адже це я вважав за
велику допомогу батькам. Інколи за день виливав у бочку до 20 відер
води. Цією водою батьки могли напоїти коней і корів, а решту використати для інших господарських цілей. Я ж поливав водою полотно,
що викладалося на траві для вибілювання.
Батьки займалися сільським господарством, чогось дороблялися.
Обробляли сім гектарів власного поля, мали свою частку лісу, двох
коней, дві корови, овець, свиней і птицю. Мали свій власний господарський інвентар. Але все це господарство у 1940 р., з початком
радянської колективізації, забрали до колгоспу. У 1941 році, коли
почалася німецька окупація, усе повернули, однак працювати вже
потрібно було й на окупантів. Щороку мали здати 5 тонн зерна (пшениці або жита), одну свиню вагою 150–180 кг, ялівку на 200–250 кг,
а скільки грошей, то й не пам’ятаю. Так було як під час німецької
окупації (до 1944 року), так і з поверненням радянської влади і аж
до 1948 р.
У серпні 1944 р. у лавах УПА загинув брат Іван. Досі достеменно
не відомо, за яких обставин це сталося. У дитинстві він мене врятував під час пожежі, витягнувши через вікно з палаючої хати. Тому
мені одному випало жити за нас обох. Цей епізод залишив у мені
хвилювання і тривогу на довгі роки життя, що нерідко заважало під
час відповідей на уроках та екзаменах.
Навесні 1948 р. все господарство знову потрапило під колективізацію. Жити стало ще важче. За один трудодень батьки отримували по
400–500 г зерна. Таємно я збирав колоски, зерно мололи на жорнах.
Аби нова влада не забрала свиней та збіжжя, усе доводилося ховати
за соломою і під нею у стодолі.

Óðîêè â ìîºìó øê³ëüíîìó íàâ÷àíí³
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2. Уроки в моєму шкільному навчанні
У 1940 р. я пішов на навчання у 1-й клас. Вчив мене польський
учитель Йосиф Бжухач. Під час німецької окупації закінчив 2-й,
3-й і 4-й класи. У 2-му класі класоводом була молоденька вчителька із Черкащини Ганна Самійленко (вона є з нами на світлині), яка
у 1939–1941 рр. навчалася у Сокальському педучилищі, а в 1941 р.
не встигла повернутися додому на схід. Усі учні її дуже любили. Вона
була родом із села, що неподалік від шевченківських Моринців і багато нам розповідала про Кобзаря. Після війни вона так і залишилася у нашому селі і довгі роки тут вчителювала.

Мій 2-й клас гурточком довкола нашої Ганни Захарівни.
Я стою у другому ряді, 2-й справа (1942 р.)

У 3-му класі мене вчив дуже добрий, уже в літах і з борідкою вчитель Григорій Капелюсь із Сокаля, а в 4 класі — Степан Теодозійович Возняк, який разом із сім’єю втік з Холмщини, рятуючись від
поляків.
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На задньому плані — друге приміщення старої Бишівської школи (сучасне фото).
Головне приміщення школи було розібране у 1981 р.

Випускний клас Бишівської семирічки, 1947 р.
Випускник Григорій Возняк на передньому плані праворуч.
Одразу впадає у вічі разюча відмінність в одязі,
яка відбулася через 5 років після такої самої світлини у 2-у класі.
Майже зовсім зникли вишиванки

Ïåðø³ «óðîêè» ïåäàãîã³êè
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Після звільнення села від німецької окупації, у 1944 році, я пішов
у 5-й клас, а в 1947 р. закінчив Бишівську семирічку (така на той час,
до 1958 р., була неповна середня школа).
Навчання у школі теж було нелегким. Не було ні книжок, ні зошитів. Замість чорнила використовували сік із червоного буряка,
а в кращому разі чорнило робили з так званого «хімічного» олівця.
Перо для писання та зошит цінилися на вагу золота. Зазвичай писали поміж рядками на списаних аркушах. На класній дошці писали
звичайною крейдою, добутою під час копання колодязів. У 2–4 класах
кожен учень мав ще й на парті невеличку чорну і шерстку дощечку.
З чого була зроблена ця дощечка і чим по ній писали, не пригадую.
Списану дощечку витирали ганчіркою.
Зимою під час німецької окупації кожен учень ніс до школи по
декілька полін, аби натопити грубу в класі. Для вчителів по черзі
носили домашній хліб, курячі яйця, сало, по куску свинячого м’яса.
Паралельне і послідовне з’єднання електричних провідників учителька демонструвала за допомогою коробок із сірників, сполучених
домашньою льняною ниткою.
Влітку домашні завдання виконував на пасовищі біля корів, писав на колінах. Дуже любив коней і навіть гадки не мав, що колись
із ними розлучуся.

3. Перші «уроки» педагогіки
Та ось у 1948 році коней забрали до колгоспу, а таких як я хлопців
почали силоміць набирати у шахтарські ФЗУ (фабрично-заводські
училища) на Донбас. Батьки порадили негайно вступати у Сокальське педагогічне училище. Інших спеціальних навчальних закладів
поблизу на той час не було, тому можна сказати, що педагогом я став
цілком випадково. Випадково …, якщо не зважати на провидіння:
мабуть, йому інколи видніше, яке в людини справжнє покликання.
Написавши диктант з української мови і склавши усний екзамен
з математики, я за результатами цих двох вступних іспитів став навчатися на вчителя початкової школи. Та навіть навчаючись у педучилищі, влітку неодмінно повертався до села, до своїх коней — працював їздовим. Від Сокаля до Бишева — 24 кілометри, й упродовж
чотирьох років навчання мені часто доводилося долати цю відстань
пішки, а назад — ще й навантаженим харчами.
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У ті часи в педучилищах вимоги були дуже високі. Із 86 чоловік, які поступили вчитися, закінчило педучилище лише 45 чоловік. Особливо важко мені давалася російська мова та література,
оскільки зі школи я не мав належної підготовки із цих предметів.
Але я не боявся труднощів, і ці роки згадую добрими і теплими
словами.

Будівля Сокальського педагогічного училища. Зведена за влади Австро-Угорщини
у 1910 р. для Учительської семінарії. За польської влади тут спочатку теж була Учительська
семінарія, а в 1937–1939 рр. — Педагогічний ліцей. З приходом радянської влади
в 1939 р. у будівлі розміщувалась спочатку Педагогічна школа, а з 1944 по 1958 —
Педагогічне училище. Зараз — це корпус санаторної школи-інтернату

Як немає майбутнього без минулого, так і немає учнів без учителів. Кожен учитель у дитинстві теж був учнем. І так воно переходить
від одного покоління до іншого: хтось когось учив; хтось учився в когось. Щасливі ті, хто мав у кого вчитися. Не менше щасливі й ті, хто
зумів виховати й вивчити добрих учнів.
У педучилищі я був безмежно радий і щасливий з того, що мене
помітив учитель математики (він же й незмінний завуч) Зиновій
Стоницький, а також учитель фізики Євстахій Морокішко. Саме ці
два викладачі, зваживши на мій потяг до математики й фізики, огорнули мене увагою та допомогли самостійно здобути ширші й глиб-

Ïåðø³ «óðîêè» ïåäàãîã³êè
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ші знання із цих предметів за програмою повної середньої школи (у
педучилищі ці предмети вивчалися спрощено, зовсім не вивчалася
тригонометрія). Вони ж навчили мене осмислювати й аналізувати,
самостійно працювати з книжкою, заронили думку про продовження
навчання в університеті. Під їхнім впливом я самотужки вивчив тригонометрію, елементи комбінаторики та комплексні числа.
Стоницький Зиновій Антонович (1921–2015) —
уродженець с. Залісся Борщівського району,
Тернопільської області. У 1937 р. закінчив Чортківську
гімназію і вступив до Тернопільського педагогічного
ліцею. З 1939 р. на вчительській роботі. У 1948 р.
закінчив з відзнакою фізико-математичний факультет
Львівського педагогічного інституту. Відтоді, і аж
до закриття у 1958 р., — викладач математики і фізики
Сокальського педучилища (з 1951 р. — заступник
директора). З 1959 р., до виходу на пенсію у 1984 р.,
працював завучем Сокальської СШ №1. Написав низку
праць із педагогіки і методики навчання математики,
а також історико-краєзнавчих статей. Докладав багато
зусиль для відродження Сокальського педучилища. На
жаль, ці зусилля були безуспішними.
Морокішко Євстахій Петрович (1914–1998) — був
переселенцем з Холмщини. Середню школу закінчив
у 1936 р. у м. Замость. Потім студіював математику
і фізику на математико-природничому факультеті
Варшавського університету. З 1939 по 1945 рр.
вчителював у школах Холмщини. У 1945 р. записався
на переїзд до України і вчителював у Сокалі та в районі.
З 1950 р., і до закриття у 1958 р., працював викладачем
математики і фізики Сокальського педучилища. Після
цього вступив до аспірантури з методики математики,
захистив кандидатську дисертацію і працював
у Львівському, а після об’єднання, — у Дрогобицькому
педагогічному інституті. Опублікував понад 50 праць
з математики, фізики та методики навчання цих
предметів.
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Члени фізичного гуртка Сокальського педучилища (1948 р.). Крайній ліворуч —
керівник гуртка, викладач фізики Євстахій Морокішко, біля нього —
гуртківець Григорій Возняк

У пам’яті міцно закарбувався такий цікавий факт із моїх стосунків з Євстахієм Петровичем. Він чомусь ніколи не питав мене
на заняттях, не викликав до дошки, а мої оцінки в класному журналі з’являлися лише після того, як я доповнював чиюсь відповідь,
розв’язував задачу, якої ніхто інший не міг розв’язати, або відповідав
на запитання, на яке ніхто не знав правильної відповіді. Мабуть, це
була його обдумана метода для підтримування інтересу до предмета.
В усякому разі, вона дуже стимулювала мене відповідально ставитися до вивчення кожної теми з фізики
Під час навчання як алгебри, так і геометрії в педучилищі нас
учили розрізняти типи математичних суджень і певною мірою цікавитися їхньою структурою, широко використовувати умовиводи, застосовувати різні методи доведень. Під час розв’язування задач Зиновій Антонович учив складати план розв’язування, а це вимагало
чітких міркувань та логічних обґрунтувань. Подача і засвоєння нового матеріалу не проходили без створення умов, за яких ми, слухачі,
могли весь час підтримувати свою увагу та пізнавальну активність.
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Загальновідомо, що вивчення математики є могутнім засобом для
«шліфування» логічного мислення. Проте у практиці навчання багато вчителів це завдання реалізують далеко не достатньо. Аби навчання математики було ефективнішим, кожний учитель має добре
знати логіку.
Під час навчання математики Зіновій Антонович демонстрував
різні методи наукового дослідження та пізнання. В одних випадках
він застосовував їх у загальних логічних формах, в інших — у специфічних формах, що визначаються особливостями математики. Зокрема, широко використовувалася неповна індукція, з характерними
для неї висновками від часткового до загального, та аналогія — для
підказки способу доведення теореми або розв’язування задачі. Велику роль відігравали евристичні методи.
Аби учні навчилися доводити теореми, розв’язувати задачі, потрібно дати їм змогу не тільки слухати й запам’ятовувати готові доведення і розв’язання, а й відшуковувати їх. Отже, потрібно так організовувати педагогічний процес, щоб учні відчували себе творцями
доведення чи розв’язування, аби кожному учневі здавалося, ніби він
сам робить ці відкриття.
Не можу не відзначити тут увагу, яка в ті часи у педучилищі приділялася технології педагогічної роботи.
На 2–му курсі ми щотижня відвідували уроки у 1–4 класах, маючи
цілком конкретне завдання — спостерігати за втіленням основних
дидактичних принципів і методів навчання. Кожний урок керівник
педпрактики, разом з учителем-класоводом і студентами-практикантами, скрупульозно, детально і принципово обговорювали. За участь
в обговоренні кожному студенту виставлялася оцінка.
На 3–му курсі кожний студент упродовж навчального року під керівництвом методиста, керівника педпрактики і вчителя-класовода
мав провести не менше 7 уроків з кожного з основних навчальних
предметів — української мови і читання, російської мови і читання,
арифметики, природознавства, малювання, співів і фізкультури.
На 4–му курсі у вересні, упродовж першого тижня навчання студенти проводили спостереження за учнями першого класу. А в 2–му
семестрі вони проводили всі уроки і виховні заходи у певному класі
в одній зі шкіл району впродовж шести тижнів.
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Як наслідок, за час навчання у педучилищі я здобув добрі професійні навички і опанував серйозну теоретичну базу, що пізніше давало мені постійну підживу для педагогічних устремлінь і роздумів.
Крім диплома про закінчення педагогічного училища, кращим студентам видавали ще й посвідчення на дозвіл навчати у 5–7 класах.
Я отримав посвідчення на право викладання математики і фізики.

4. Мої уроки в школі

Випускник педучилища,
1952 р.

З колегами-вчителями
у с. Савчин, 1954 р.

У 1952 р. я закінчив Сокальське педучилище і з 1952 по 1955 рр.
працював учителем математики й фізики Красносільської (тепер
Себичівської), а потім Савчинської семирічних шкіл новоствореного
тоді Забузького району Львівської області1). Перші роки мого вчителювання у Забузькому районі були нелегкими, але й романтичними.
Батьки учнів були масово безграмотними (переселенці з районів, переданих до Польщі у 1951–1952 рр.), а багато учнів — переростками
14–15 років. Не було житла. Учителі спочатку жили у стодолі, спали на сіні, конспекти уроків писали де прийдеться, а харчувалися
в основному рибними консервами, запиваючи їх водою з колодязя.
1)

Забузький район з центром у старовинному місті Белз було створено у 1951 р.
після того, як унаслідок обміну територіями до складу УРСР від ПНР перейшло місто Белз з околицями. У 1959 р. до Забузького району було приєднано Великомостівський район. Район був ліквідований у грудні 1962 р., а його
територія увійшла до складу Сокальського району Львівської області.
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Усі вчителі, окрім директора Себичівської школи, Уманець Марії Василівни, щойно закінчили педінститути та педучилища. Незважаючи на труднощі, я йшов на уроки з високо піднятою головою, з радістю несучи в руках класний журнал.

М.В. Уманець

Тодішня Себичівська школа

Тоді ж почав готуватися до вступу, а з 1954 р. заочно навчався
на механіко-математичному факультеті Львівського університету імені
І. Франка. Університет закінчив у 1962 р. Із 75 студентів-першокурсників дипломи одержали 26 чоловік. З університетського життя найбільше запам’ятався екзамен з математичної фізики у Віталія Яковича
Скоробагатька (1927–1996) — в майбутньому відомого українського математика. Спочатку його «імпульсивність» повністю «вимкнула» мене,
що мало своїм наслідком беззаперечну «двійку». Однак на перездачі
на другий день моя відповідь здивувала Віталія Яковича. Він належно
оцінив, як він сказав, моє «вміння логічно мислити», і в залікову книжку пішла «четвірка» (бо ставити «п’ятірку» на перездачі уже не личило).

Доцент В.Я. Скоробагатько.
Початок 1960-х років

Випускник
університету (1962 р.)
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Навчання в університеті на заочному відділі було тривалим. За
цей час відбулося багато й інших подій, не менш важливих і втішних.
З 1955 по 1957 рр. я працював учителем математики й фізики Острівської семирічної школи Забузького району. Тут матеріальні умови
були трохи кращі. Інші вчителі теж щойно позакінчували педучилища та інститути. Тому особливо й не було в кого проконсультуватися,
з ким порадитись. Прийшлося самому на свій розсуд долати всі труднощі. З’явилася нагода застосовувати ті методи активізації розумової
і пізнавальної діяльності учнів, які були засвоєні в педучилищі.

З випускним класом Острівської семирічної школи, 1957 р.

У цьому селі зустрів свою майбутню дружину — Живко Наталію
Йосипівну, — випускницю тодішнього Львівського педінституту1) за
спеціальністю «українська філологія».
Після одруження, ми з дружиною у 1957–1959 рр. працювали у Тетевчицькій семирічній школі Радехівського району Львівської області.
В 1959 році в нас народився син Олег, який у майбутньому закінчив
будівельний факультет Львівського політехнічного інституту.
1)

У 1960 р. Львівський педінститут було приєднано до Дрогобицького
педінституту ім. І.Я. Франка.

