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SaoaoeltHд знАнь
тА освоенFIя BMIHЬ: полБнIсть
I розход?,fiЕннrl процЕсIв

У цiЙ cTaTTi я не претеtцw на остаточну наукову iстпну, а запрошую до мс,<уdI як
науковцiв, так i вчuтелiв-пракпакiв. Мова йтuме про споконвiчнi категорii дuдаlоuкп, вИ
чiткостi вuзначення яrолх багато в чому аалехпть чiткiсть мпслення вчптеля i впrutqдача.
А яснiстъ мпслення - це умова чiткосп дiй.

Андрiй ОСТАПЕНКО,
d. п. н., професор Кубанськоео
depctcaBHozo унiверсumеmу, Росiя

Чп шепорушпа
абревiатура ЗУН?

Будь-який учитедь зпае, що
осЕовна мета його роботи - на-
вчити знань, yMiHb i... навичок.
Я свiдомо перед словом ((навкtl-

кам)) поставив ти крапки. Рiч у
TiM, що практично HixTo i нiколи
не пiднiмав питання про те, чи
правомiрпо цi понятгя ставити в
один ряд. Правильнiсть абревiа-

ryри ЗУН cyMHiBiB не виклик.ша.
А дарма.

Уявiть собi такого професора
антропологii, котрий стверджуе,
що Bci особи виду hоmо sapiens
подiляються на чоловiкiв, жiнок
i... бабусь. <<А що, бабусi - це не
жiнки?> - запитаемо ми дивного
професора. кТа жiнки, тiльки Ti,

що дожили до cTapocTi>, - лука-
во вiдповiсть той. Так само про-

фесор лилактики на залитання <<А

що навички - це хiба не вмiння?>>

вiдцовiдае: <<Та вмiння, тiльки до-
веденi до автоматизму)).

Виходить, змiст навчання
скJIадають знаЕня, вмiння i...
вмiння, доведенi до автоматиз-
}ry. Ну, чи не абсурд? Тому бе-

руся стверджувати, що замiсть
звичноi стiйкоi фрази (зн€lнЕя,

умiння й навички>r правильнiше
вживати (знання та умiння (зо-
крема навички)>l. Отже, змiст на-
вчання скJIада€ться не з ц)ьох,
як ми звикпи, груп компонентiв
(ЗУНи), а з двох: знань i BMiHb.

Понятгя ккомпетентнiсть>> че-

рез його <<амебнiсть>r (TepMiH

С. Кара-Мурзи) у цiй цублiкацii
ми не розглядатимемо.

Чим вiдрiзняються
зпання вiд yMiHb?

У Moix донечок, що вiдвi-
дують шкоJry мистецтв по кJIасу

фортепiано, у навчаJIьному планi

фiryрують два ocHoBHi навчальнi
предмети: сольфедкiо i спецiадь-
HicTb (фортепiано). I пiсля закiн-
чення музичноi школи вони по-
виннi будутьзнаmu сольфеджiо й

умitпu грати на фортепiано. Тож
зрозумiло, що сольфеджiо - пред-
мет знанневий, а фортепiано -предмет умiнневий (вибачте за
неологiзми). Пiсля водiйських
KypciB власник новенького во-

дiйського посвiдчення повинен
знаmu правила доро}кнього руху
й умitпu керувати автомобiлем.
Пiсля закiнчення хореографiчно-
го училища його випускник мас
знаmu теорiю й iсторiю танцю й
yMimu танцювати.

Отож масмо ряд прицципових

розходжень мiж дiесловами зrr4-
mайумitпu.

Перше розхоdеrенпя поля-
гае в тому, що цi два процеси
по:рiзному вiдбуваються в часi.
Мова йде про тривiшiсть i по-
вторюванiсть як часовi характе-

ристики. Пiдгоryватися до ек-
замена з сольфеджiо можна за
три вечори, сконцентрувавшись
протягом кiлькох годин на пред-
MeTi, обклавшись пiдручниками
i конспектами. Пiдготуватися до
академiчного концерту i вивчити
три музичнi твори (полiфонiю,

велику форму i п'ссу) за
три вечори неможливо. По-
трiбно тривалий час, щодня (хоча
б по 15 хв) трекуватися в yMiHHi
грати на iHcTpyMeHTi. Так само
слушно й те, що iсторiю й теорiю
т:lнцю (як i ПflР) можна вивчи-
ти в результатi багатогодинцого
мозкового штурму, а от опанову_
вати танцювальнi па, а тим бiль-
ше з'€днати Тх у зв'язний ланцюг
pyxiB танцю (як i керувати авто-
мобiлем) необхiдно шJuIхом реry-
лярних (нехай i короткочасних)
тренувань i репетицiй.

Отже, знання lоцiльно i, ма-
буть, природовiдповiдно засво-
юваmа конценrпровано в часi,
а вмiння освоюваmа реzулярно
i розпоDLпено в часi. Ще перше
принципове розходження мiж
зЕаннями й умiннями як компо-
нентами змiсry освiти.

,Щруzе розхоduсення поляга€ в
принциповiй неоднаковостi про-
цесiв засвосннrI знань i освосння
BMiHb, оскiльки в HlTx задiяно рiз-
Hi психiчнi функцiТ.

Так, щоб зцсвоiпа знаннл,
необхiдно побачити (або по-
чути), з€lхопитися, осмислити i
запам'ятати. У процесi засво€ння
знань беруть участь сприйняття,
мисленЕя та пам'ять. Причому
для якiсного засво€ння найчас-
тiше достатньо однор€вового
баченrrя-захоплення-осмислення-
запам'ятовуваIlня. Якщо знання
було представлено цiлiсно, сис-
TeIltHo, концентровано, емоцiйно
та ще й iз використанням ycix ка-
налiв сприйняття (зорового, cJry-
хового, тактильного, моторного),
то нijlкого повторення може й
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не знадобитися. Мало того, дJIя
здобуття знань )лHeBi не завжди
потрiбен учитель. Знання може
iскувати i бути здобуте без лю-
дини - у захопливому пИруч-
нику, у навчальнiй програмi, на
яскравому навчальному плакатi
або мапi.

Зовсiм iнша картина виникае
перед дослiдником процесу осsо-
ення вмiння. По-перше, умiння
не може бути без людини, yMiH-
ня - це якiсть людини, ii <здат-
HicTb, досвiдченiсть>>. Скiльки б
ми не пок€lзув€lди учням твори
генiальних майстрiв живопису як

результат ixHix видатних yMiHb,
навчити вмiння тримати пензель
ми не зможемо, не показавши це
на живому прикладi. Умiння тре-
ба перейняти в iншоТ людини, а
потiм шляхом вправ (тренувань,

репетицiй) напрацювати i довес-
ти ii до стану навички. Причому
доведення вмiння до навички вiд-
бувасться шляхом багаторазового
i регулярного повторення вправи
(TpeHiHry).

Отже, засвоення знання Mo?rce
в id бу в аmu ся ulлмолi о d н ор аз о в о ? о
б ач е ння- з ах о пл е ння- о с м u с л е ltц я-
запсLм'яmовування, а освоення
влliння i dовеdення йоzо dо навu-
чкu вidбуваеmься ulлжом баеа-
mор азов оео по вm ор ення вправ.

Трепе принципове розхtt-
dеrcення полягас в тому, що 4i-
лiсне знання можна засвоtmu
ллtлмом Bid заzальноzо dо часm-
ково2о, а цiлiсне вмiння - осво-
tmu utлжом Bid часmково2о
dо заzальноео.

Зрозумiло, що для усгiiшного
засвоення знань з xiMii або з фi-
зичноi географii необхiдно по-
чинати з таблицi Менделеева або

фiзичноТ мапи cBiry, якi до кiнця
вивченнJI курсу мають висiти в

кабiнетi (або над лiжком учня).
Тодi цiд час усього курсу буле
зрозумiло, де та або iнша деталь-

дрiбницд знaD(одиться в системi
цiлiсного знаннJl. Було б без-
гJryздо використовувати таблицю
Менделеева або географiчнi мапи
тiльки наприкiнцi вивченЕя курсу
для узагальнення знань. Шкода
тiльки, що iпшим предметникам
(oKpiM xiMiKiB i географiв) бракус
крупномодульноi системноТ на-
очностi, TaKoi, як таблиця Менде-
л€ева.

Зовсiм iншу картину можна
спостерiгати в процесi освосн-
ня цiлiсного скJIадного вмiння.
Такого, наприкJIад, як умiння
грати на музичному iHcTpyMeH-
Ti або вмiння бути живописцем.

Для цього учень школи мистецтв
багато poKiB освоюе oKpeMi ло-
кальнi фрагментарнi навички
володiння кожним п€шьцем кож-
ноi руки окремо. .Щля цього BiH
годинами щодня, багато мiсяцiв
поспiль ганяе гами, арпеджiо й
етюди Чернi. Навички володiння
пенздями рiзних розмiрiв вiдпра-
цьовуються також шляхом трива-
лих i реryлярних треЕувань. I ryт
найчастiше гарантiсю успiху стае
не таJIацт i кмiтливiсть, а терпiн-
ня'i посидючiсть.

Заради справедливостi слИ
зазначити, Iцо цiлiсне вмiння не
можна освоiти, не даючи учневi
можливостi пробувати вмiло ро-
бити цiлiсну дiю. Не можна бага-
то poKiB вiдпрацьовувати тiльки
гами, арпеджiо й етюди, не даючи
грати цiлiснi, завершенi (нехай i
нескладнi) твори. Не можна рока-
ми вiдпрацьовувати хореографiч-
Hi па, не посднуючи ix у чiлiсний
танець. Необхiдно пам'ятати, що
вмiння - це лише засiб, тодi як
знання може бути й метою.

Мало того, е елементарнi цi-
лiснi вмiння, якi й зовсiм не слiд

розчпеновувати на складовi (хоча

це не означа€, що цi складовi не
можна вдосконаJIювати окремо)
пiд час осво€ння цього BMiH-

ня. Умiння iЪдити на велосипедi
освоihи легше, Hi:K подумки роз-
членувати цю дiю на елементи
в iiнiй послiдовностi. ,Що речi,
вмiння читати освоi'ти значно
легше разом, плавно переймаючи
його в дорослого, не аналiзуючи
i не розчленовуючи на складовi.

Ще блискуче продемонстрував у
своiй технологii О. Кушнiр.

Пiдiб'смо промiжний пiдсу-
мок. Навчальний змiст скJIада-
сться зi знань i вмiпь (навичок),
здобуття яких людиною вiдбува-
еться рiзними шдяхами в рiзнiй
тимчасовiй послiдовпостi та пе-

рiодичностi (duв. mаблuцю 1),

Як правильно побудуватrr
графiк навчального процесу

для знапн€вrrх i вмiнневих
предметiв

Багато poKiB я успiшно i з ве-
личезним задоволенням викпадаю
шкiльну астрономiю. Yci, кому
доводилося це робити, добре зна-
ють, що пiдручник acTpoHoMiТ -це тоненька книжечка (вiдразу
згадую старий пiдручник акаде-
MiKa Б. Воронцова-Вельямiнова),
яку треба вивчити за З4 уроки (за
кiлькiстю тижнiв у навчальному

роцi). Занятгя тут розмазано, роз-
тягн)ло на цiлий навчальний piK.
Та ще й поставленi цi заняття (за-
вдяки завучу) протягом року цо
п'ятницях п'ятим уроком. Поки
дiйдеш до десятого параграфа,
сто разiв забудеш, що було в
першому.

А тепер уявiть собi таку ситуа-
цiю. Ви берете своТх старшокJIас-
никiв, сiдаете з ними в шкiльний
автобус i везете ix на три днi в
найближчу обсерваторiю. Там
ночуете в HaMeTi (або на горищi
унiверситетськоi обсерваторii),
спiлryючись iз сrcuвuмu астроно-
мами, дивлячись на сlсuве зоряне
небо через сtсuвuй телескоп. I все
це вiдбуваеться у вереснi-жовтнi.

Таблuця I

4

Порiвнянпя навчальнцх пiдходiв
компоrrенти навчального пDоцесy
зн:lншl умiння (навички)

ЁёýяцýGan
Як ix здобувають?

Засвоення (зрозумiти та
загrам'ятrги)

Освоення (перейняти й
наппаrrтовати)

Щiлiсно (вiд загальною
до частковою)

Фраrмешарно (вiд част-=^

ковою до загальною)

l
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За трп днi ви ви.Iерпуете вiдве-

денi Baru 34 годпни, повертаетеся

додому й бiльше нiколи не про-
грает€ олiмпiади з acTpoHoMii. I_{e

зовсiм не фангастпчна сrrryацiя.

Ще звпчайна модель технологii
концеЕтрованого навчання, що
мае не}ву (виiЪнашкола>r. Мiж iH-
шим, вп такою органiзацiею про-

цесу не порушпJIи жодного дер-
ж:lвою встаЕовJIеного документа:
fержстандарт ви виконапи, на-
вчаJIьного плil[у не поруIцили,
санiтарних rrорм дотримуваJIися,
бо мiж заЕятгями астрономiсю

у вас булп динамiчнi паузи або
заЕяття музикою з гiтарою бiля
багатгя.

А тепер вИ емоцiй повернiмо-
ся до теорii. Зрозумiло, що астро-
номй 

- 
це навчдIьний предмет,

у якому перев:Dкають зЕання, а не
вмiння. Природовiдповiдно, якщо
виruIалати ii' цiлiсно, системно,
концентровано в часi, вiд загаль-
Еого до часткового за рiзноманiт-
нrх форм навч:lJIьних заrrять. А
за три днi виiЪноi школи ви вико-

ристовуете таке ii розмаi'ття, яке
вам у школi й не снилося.

Якщо порiвнювати рiзнi етапи
навчання в школi, то зрозумiло:
на етапi початковоi школп в роз-
кладi перевалсають yMiHHeBi пред-
мети (умiти писати, умiти читати,

умiти рirхувати, умiти, умiти,
умiти-..). Тому черryвання рiзних
предметiв протягом дня в розкJIа-
дi 2-го або 3-го класу Hi в кого
не викJIикае запитань. YMiHHeBi
предмети природовiдповiдно ви-
шIадати розподiлено в часi. А от у
старшЕх кJIасах, де точно перева-
жають знанневi предмети, <<калей-

доскопisна багатопредметнiсть>>
(фраза П. Блопського) зовсiм не
корисна. Уявiть собi день життя
старшокJIасника: у нього сьогоднi
ciM рiзнопредметних знанЕевих
ypoKiB i домашне завдilння ще з
чотпрьох предметiв, яких не було
сьогоднi, але вони будуть завц)а.
За день BiH зм5rшений займатися
одинялIlfiьма-дваIIадцятъма не
пов'язаними мiж собою вида-
ми навчаJIьноТ дiяльностi рiзно-
го змiсry. Ще ж пряма дорога до
псlтхiатра. Ще все одно, що цiлий
день дивитися по однiй cepiT з

рiзних серiалiв. Усе змiшасгься
не тiльки в <<домi Облонскrтхr>...

.Що речi, мабуть, це й е головним
чинником вц)ати здоров'я стар-
шокласникiв. Через кожнi 40 хв

у них змiнюсться змiст дiяльнос-
Ti, а через кожнi l0 хв - форма
роботи. А потiм ми скаржимося
на те, що в наших школярiв Krri-

пова свiдомiсть, i вони це здатlri
зосередитися бiльш нiхt на п'ять
хвилиЕ. Пригадую понад сто ро-
KiB тому В. Розанов у книжцi
<<Сумерки просвещения)) вима-
гав, щоб ((вр€tженЕя, яке входить

У ДУШУ, Не ПеРеРИВuШОСЯ ДОТИ;

доки воно не засвоене, Ее завер-
шило своеТ взаемодii з нею> [2].
Мабуть, нинi цi сутiнки>> згустп-
лися ще бiльше.

Природовiдповiдно, якщо
знанневi предмети викJIадають
концентроваIIо в часi (модель
одно- або двопредметного (зtшц/-

рення>), а вмiнневi-предмети -
розподiлено мiж знанневими, то
навчальний план треба укJIадати,
розподiливши предмети на кон-
ценцlованi знанневi та розподi-
ленi в часi BMiHHeBi.

Як iнтенспфiкувати
цавчальrrшй процес

для зпацн€вих i вмiпнсвпх
предметiв?

Випускник сучасноi школи
мае бути бiльш пiдготовленим,
нiж випускник середини або на-
BiTb кiнця минулого столiтгя. У
шкiльних розкладах з'явидися
HoBi предмети, яких не було
20-З0 рр. тому (наприклад, iH-

форматика). У звичних giлцпвна

предметах з'явилися HoBi зна-
ння, якi це можца не повiдомляти

Jлням. Сучасна шкiльна фiзика не
може обходити вiдкритгiв Жоре-
са Алфьорова, на яких базусться
винахiд мобiльного зв'язку i ла-
зерних компакт-дискiв. Але ждля
всього цього необхiдно навчаль-
ний час. I його в ocTaHHi десяти-
лiтгя справдi додавали. Ми вчи-
лися в школi l0 poKiB, нашi дiти
вчаться 11 poKiB, не вцýrхають

розмови про l2-рiчку. У сiльсько-
му господарствi такий пiдхiд на-
зивають екслпенсuвн збiль-
шеннJI врожаю через розширення

шлях ((у нiкули>. За умови, коли
геометрично зростають обсяги
iнформацii, ми через 50-70 ро-
KiB будемо змушенi вчитися в
школi до пенсiТ.

Нинi, коли ца голови наших

учнiв ЕемиЕуче вив€шюються
все HoBi обсяги знань i BMiHb,
пеобхiднб думати rцlо iнтенсив-
Hi шляхи органiзацiТ яавч:шьного
процесу. Вцсловлюючись мате-
матично, необхiдно збiльшити
насиченiсть (щiльнiсть, ryстину)
(р) навчального часу (tnu""_"nno)

обсягом нalвчilпьних знань (V"nun"),

що можна вира:!ити формулою:
V

р: Д. Проблему iH-
t 
"о"r*оruй

тенсифiкацii можна сформулюва-
ти по-рiзному: а) як за iснуюючий
час навчити бiльшого? або б) як
навчити того ж за менший час?

Розв'язувати цю проблему для
знаннсвих i умiнневих предметiв
доводиться по-рiзному.

,Щля предметiв, у яких перева-
жають знання, шrrях iнтенсифiка-
цii навчального процесу поJuIгае
в переходi на блочно-модульнi
методикц i технологii.

Ддя початку )лочнимо по-
няття й термiни. Навчальний
процес реryлюють два держав-
Hi документи: навчiшьний змiст
визначений держtlвним ocBiTHiM
стандартом, а навчальний час -Еавч€шьним планом. Траличiйно
навчальний змiст подрiбнено на
порцii, iMeHoBaHi параграфами, а
навчальний на дрiбнi про-
мiжки, iMeHoBaHi )Фоками. Отже,
традицiйне шкiльне навчання -
це IIавчаЕня параграфно-урочне.
Irrrэнсифiкацiя навч:lльного про-
цесу потребуе укрупЕеннrI оди-
ниць навч:rльного змiсry, так званi
модулi, та укрупнеЕнrI одиниць
навчаJьного часу, так званi блоки.
(,Щuв. mаблuцю 2 на с. 6.) Акцен-
1ую, модуль 

- 
поIlяття, пов'язане

зi змigгом, а бпок- iз часом.

,Що блочно-модульних засобiв
належать концентроване, фреймо-
ве, цикJIове (конвеерне) навчанЕя,
частково колекгивний спосiб на-
вчання В. .Щяченка та iншi BapiaH-
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СпiввЦношецшя компонентiв павчальпого процесу

змiст освiти
(Дерlкстандарт)

Час (навчальний план)

тоадицiйне навчання Параграф Урок

Iнтенсивне навчання Модуль (укрупнена
дидактична одиниця

змiсту)

Блок ýкрупнена оди-
ниця навчЕUIьного часу:

пара тощо)
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ти органlзацll навчального проце-
су, що передбачають укрупненшl
змiсry навчаннrI в модулi та укруп-
нення часу в блоки. Yci перелiче-
Hi дидакгичнi засоби дають ефект
eKoHoMiT навчiшьного часу, що й е
головною ознакою iнтенсифiкачii
освiтнього процесу.

Принципово iнший цшях iH-
тенсифiкаuiТ lrроцесу осво€ння
BMiHb. Туг недоречнi укрупнення
та концентрацiя. Вони HecyMicHi з
природовiдповiдною часовою роз-
подiленiстю процесу. Туг на допо-
моry приходять знання психоло-
гii довiльностi та мимовiльностi.
OcTaHHiM часом про це неодно-

рtlзово писав i нагадував О. Куш-
Hip: <,Щовiльний режим дiяльностi
характеризусться енергосмнiстю
й працезатратнiстю. У мимовiдь-
ному ж режимi людипа працю€ не
зауважуючи часу, не вiдчуваючи
втоми. Комфортний длrI людини

режим дiяльностi характеризу-
еться домiЕуванtutм мимовiльних
rlроцесiв порiвняно з довiльними,
Ще спiввiдношення в HopMi скJIадае

приблизно 80 % - мимовiдьнiсть
i 20 % - довi.1-1ьнiсть. Таке спiв-
вiдноulення й слiд закпадати в за-

гальнi педагогiчlri технологii)> [l].
Як це положеннJI реалiзувати в
процесi освоеЕItя BMiHb?

Для того щоб наrrрацювати
вмiння шJlяхом вправ i текувань
мимоволi, а значить швидко й ефек-
тивно, необхiдно змiнити установ-
ку i ставлення учня до цього BMiH-

ня. Умiння (зокрема навичка) -lle засiб, а в пrколi ми його пере-
творили на мету. Мета уроку -освоiiи вмiння калiграфiчно писа-
ти гачки, розв'язувати приклади в

стовпчик, писати грамотно, чита-
ти швидко, вирiзувати ножицями,
забивати цвяхи тощо. Учневi така
мета мало зрозумiла. Йому.вмiн-
ня й навички потрiбнi не взагалi,
а дJIя чогось: щоб поздоровити
маrяу, щоб знайти скарб, щоб до-

о

Таблuця 2

помогти д)уговi. Якщо мета уроку
зрозумiла i близька yrHeBi в класi
вйбуватиметься неймовiрне. А
поJuгае вона в тому, що необхЦно
знайти захований скарб. Для цього
треба розшифрувати текст та€мно-
го посJI€tння, що пiлцаеться Ilрочи-
танню тiльки IIlJuIxoM пйстановки
лiтер, якi вiдповiдатимуть числам,
оциманим IIIJUIXoM скпаданнrI в
стовпчик багатозначних чисел.
Суперскладнi пришlади з багато-
значних чисел дiти мимоволi ви-

рiшуватимуть з такою tuвидкiстю,
яку неможJIиво оlримати, якщо на
дошцi буле красуватися тсма уро-
ку <<,Щодавання багатозначних чи-
сел у стовпчио. Необхiдно зроби-
ти так, щоб умiнrrя й нави.lки дiти
освоювшIи мимоволi. А для цього
воци мають з€шишатися засобами

решiзацiТ близьких i зрозумiлих

учtUIм завдань.
оскiдьки вмiнrrя й навички пе-

реважають у змiстi освiти почат-
ковоi школи, це пIlTaHHrI найакry-
альнiше саме в цiй ланцi. Не може
в початковiй шкодi тема уроку
звучати кСлова з апострофом> або
<Написання гачка з секретиком).
Така тема учня не хвилюс, а вй-
працьовування вплiнь i навичок
tIеретворюс на довiльну, нудqт-
}гу, рутинну процедуру, яку треба
вiдбуги.

У нашiй пракгицi ця iдея була

успiшно реалiзована через орга-
нiзацiйну модель (занурення)) в

образ.
***

У цiй статгi я висвiтлив тiльки
деякiдидакгичнi асцекги, пов'язанi
з розходженням прочесiв засвосн-
tu знань i освоення BMiHb, нама-
гаючись попутно уточнювати де_
якi понятгя й термiни дидактики.
MeHi здасться, що, незважаючи на
пов€шьне захоIшеЕня компетент-
ностями, питtlння зншrь i BMiHb не
вичерпilrе. Тут непочатий край

роботrt для вчених-дидактiв. Осо-

бливо дlя тих, хто займаеться

формалiзачiею цiеТ гатryзi педаго-
гiюл. Як MeHi здасгься, це той са-
мий випадок, коли ефекпrвнiше
не розширювати сферу науки но-
вими екзотичними винаходzlми, а
(незаI\,fуленими) очима погля}rути
на давно звичнi поняття, розiбра-
тися в них i внести яснiсть у ixHi
значенrUI.

Сподiваюся на дiалог...

Коментар фахiвця
Сергiй КЛЕПКО, кандидат

фiлософських наук (Полтава);
<Я подивився статтю росiйсько-
го полтавця А. Остапенка i вiтаю
звертаннrI до корiння та найбiльш

фунламентальних категорiй ocBi-
ти. Очевидно, корифеТ в педагогiцi
цi категорii так забовтали, що ми
в}ке це зна€мо, що € знанням, що
вмiнням. .Щдерела цих рiзниць с

у ГIлатона й Аристотеля в yMoBEIx

тодiшнього твердого подi.гry прачi
на розумову й фiзичну.

Я займаю в цьому питаннi дiа-
лектичну позицiю - знаншI репре-
зентустся в умiннях, а вмiння -
це конденсоване знання. Тобто все
з€шежить вiд того, що ми визначи-
мо знанням.

якщо ми знанням визначае-
мо те, що учень може розповiсти,
написати, пiдрахувати (хоча i це
ми можемо експлiкувати у формi
BMiHb), а умiнням (затанцювати,
випtiряти, заграти, сфотографува-
ти, спиJulти...) 

- то А. Остапенко
слушний у своiй cTaTTi. Але якщо
ми вимагасмо гармонiйностi й
еволюцiТ навчЕlльних предметiв у
досягценнi ба.пансу механiчного

розумiння спiввiдношення знанIrrl-
вмiння й у напрямi нового визна-
ченlп знання -тодi потрiбно вво-

дити iншi категорii для формуван-
ня змiсry освiти.

Астрономiю ж можна i праг-
матично, в yMiHHcBoMy режимi
викJIадати.>
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