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Коли я буваю в інших школах 
чи ліцеях, найчастіше лякаюся... 
звуку шкільного дзвоника. Осо-
бливо, коли він серед тимчасової 
тиші уроку починає «кликати» на 
перерву. Річ у тому, що в нашому 
ліцеї вже третій десяток років за-
мість дзвінка на уроки нас кличе 
незмінний музичний позивний, 
який звучить як у всіх будівлях лі-
цею, так і в шкільному дворі, звід-
ки його чути на півселища. За ба-
гато років цей позивний став сим-
волом ліцею, на який реагують не 
тільки учні та вчителі, а й випуск-
ники минулих років та батьки.

Зі шкіл зникає крейда. Знаком 
часу стають дошки без крейди. 
Може, застарів і шкільний дзві-
нок? Чи є йому альтернатива? 
Може, і його пора в музей?

Чардаш і диск-жокей 
Золтан Людвігович

Багато років тому в радян-
ській шкільній юності мені, 
14-річному підліткові, довелося 
провести місяць у гірському та-
борі юних туристів на мальов-
ничому закарпатському перева-
лі Уклін недалеко від Сваляви. 
Заступник начальника табору з 
виховної роботи, завуч місцевої 
школи, угорець Золтан Людвіго-
вич Пензелик, завдяки якому ви-
рувало і наповнювалася радістю 
й колоритом підліткове табірне 
життя, сидячи у своєму імпро-
візованому кабінеті (який був 
одночасно бурхливою різномов-
ною штабною кімнатою), нага-
дував собою якогось незримого 
мага-диригента і крутого диск-
жокея (слова «ді-джей» тоді ще 
не придумали) водночас. Справа 
в тому, що його стіл був завале-
ний вініловими міньйонами (так 
називали маленькі грамплатівки 

на 4—6 мелодій), а в центрі гро-
мадилися величезний програвач 
і підсилювач. Враження мага-
диригента Золтан Людвігович 
справляв тим, що різні категорії 
мешканців табору він міг зібрати 
непомітно за допомогою музич-
ного позивного. Для того щоб 
зібрати у своєму штабі вожатих 
або турінструкторів, він запускав 
одну платівку, для того щоб за-
просити командирів загонів — 
іншу. На збір загонових коміса-
рів кликала третя мелодія. При-
чому на початку табірної зміни 
ці люди знали лише свої позив-
ні, які звучали між іншою му-
зикою. А вмикав їх наш Золтан. 
Ніхто навіть не підозрював, що 
за його сигналом в штабі вже зі-
бралися командири і щось змов-
ницьки замислюють. Оскільки я 
був командиром загону, я точно 
пам’ятаю, що всі командири пря-
мували в штаб під звуки запаль-
ного чардашу. Причому добігти 
до штабу треба було до закінчен-
ня звучання мелодії.

...До цього часу, вже майже 35 
років, коли чую запальну мелодію 
чардашу, я згадую чудового усміх-
неного угорця і підводжуся, щоб 
бігти на зустріч із ним.

«Обережно, 
двері зачиняються»

Багато років по тому, коли я 
вже став викладачем ВНЗ і читав 
лекції на курсах підвищення квалі-
фікації, життя відряджуваного за-
несло мене в один із недержавних 
технікумів міста Єйська. Там я чи-
тав лекцію про «приховані» чин-
ники педагогічної реальності, де 
розповідав про організацію пред-
метно-просторового середовища 
навчального закладу. І там згадав 
про свій шкільний позивний, який 

звучить замість дзвінка. Усі мої 
лекції сумлінно відвідував і уваж-
но слухав директор цієї установи 
професор Михайло Іванович Са-
він.

Через місяць я знову приїхав 
до Єйська, щоб приймати іспити 
після закінчення курсів. Директор 
по-хазяйськи зустрів на порозі бу-
динку. Незвичний затишок у будів-
лі створював домашню атмосферу. 
Всередині нас зустріла галаслива 
атмосфера перерви, а Михайло Іва-
нович чомусь не поспішав запроси-
ти до свого кабінету і явно чомусь 
вичікував, таємниче усміхаючись.

Крізь панелі підвісної стелі 
(якої місяць тому тут не було), зву-
чала тиха приємна інструменталь-
на музика, що наповнювала при-
міщення затишком і приховувала 
звичний шум перерви. Раптом на 
тлі музики зазвучав приємний не-
голосний жіночий голос: «Шановні 
викладачі та студенти! Через одну 
хвилину почнуться заняття. Про-
хання зайняти місця в аудиторіях і 
приготувати все необхідне». Май-
же як у метро: «Обережно, двері за-
чиняються». А рівно через хвилину 
музика стихла, і почалися заняття...

Я побачив переможно-радісний 
вираз обличчя директора, і стало 
зрозуміло, що він свою педагогіч-
ну кваліфікацію точно підвищив і 
для нього іспит був зданий. Треба 
було лише дочекатись і почути, як 
починається перерва. Виявилося 
все геніально просто. У момент 
закінчення заняття тихенько під 
стелею починала звучати приємна 
музика (здається, це був Вівальді). 
Вона звучала настільки тихо, що 
не заважала викладачеві заверши-
ти розпочату думку, і настільки 
голосно, щоб було зрозуміло, що 
час минув. Ось така педагогічна 
дрібниця, а приємно...
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Кожна людина індивідуальна. Отже, кожен працівник потребує індивідуалізовано-
го стилю навчання. Якому стилю навчання своїх колег ви віддаєте перевагу? Рубрика 
«Мистецтво управління» ознайомить вас із стратегіями навчання консультанта з ме-
неджменту якості.

Навчання — це циклічний і 
кумулятивний процес постійного 
оновлення й розширення скарб-
нички ваших знань. Мета навчан-
ня — змінити вашу поведінку, 
щоб ви могли діяти успішніше. 
Навчання — це процес постійної 
трансформації особистості. Ко-
рисно розрізняти свідоме навчан-
ня й несвідоме навчання. Перше 
зазвичай називають навчанням за 
допомогою освіти, а друге — на-
вчанням на основі досвіду. Свідо-
ме навчання, як правило, успіш-
ніше й краще розвиває здібності, 
ніж несвідоме, тому що дає більше 
можливостей для контролю над 
процесом. З цієї причини вам по-
трібно розібратись у ваших осо-
бистих прагненнях (образі особис-
тості та уявленні про себе). Люди, 
які цього не зробили, навчаються 
менш успішно. З іншого боку, не-
свідоме навчання має циклічний 
характер.  Тут досвід накопичу-
ється через діяльність — дії, які 
дають нові знання. Ця форма на-
вчання також вкрай важлива, про 
що свідчать наведені нижче дані:

● після того, коли ви щось про-
читали, ви запам’ятаєте 10 %;

● після того, як ви щось почули, 
ви запам’ятаєте 20 %;

● після того, як ви щось побачи-
ли, ви запам’ятаєте 30 %;

● після того, як ви щось почули 
і побачили, ви запам’ятаєте 50 %;

● після того, як ви щось зроби-
ли самі, ви запам’ятаєте 90 %.

Словом, оптимальне навчання 
виникає тоді, коли у людей є мож-
ливість діяти.

Можна також розрізняти ін-
дивідуальне навчання та групове 
навчання (останнє також назива-
ють командним, або організацій-
ним навчанням). Індивідуальне 
навчання — це основа всіх форм 
та процесів навчання. Без індиві-
дуального навчання організацій-
не навчання неможливе. За допо-
могою індивідуального навчання 
працівники вчаться та змінюють 
свою поведінку. Під час групового 
навчання вони навчаються разом 
та вчаться одне в одного. Групо-
ве навчання веде до того, що на-
вчається вся організація, завдяки 
чому відбуваються процеси орга-
нізаційних змін. І в обох випадках 
навчання, як правило, базується на 
досвіді.

Прикладом може бути навчан-
ня, яке відбувається, коли аналізу-
ють системи збалансованих показ-
ників та індивідуальні робочі пла-
ни. Цей процес постійно співвідно-
сять з циклом навчання Колба, який 
складається з таких чотирьох фаз:

1. Набуття практичного досвіду 
в діяльності.

2. Сприйняття цього досвіду 
та його обмірковування (рефлек-
сія) пов’язані з аналізом та оцін-
кою минулих подій і дій. Як це 
відбувалося? Що пішло не так? 
Як тепер ми на це дивимося? На-
вчання відбуавється в процесі 
спроб і помилок.

3. Висновки з цього досвіду, 
спроби зрозуміти його за допомо-
гою аналізу й концептуалізації (об-
мірковування). Переведення вра-
жень від досвіду в правила, гіпоте-
зи, моделі, теорії (взаємозв’язки та 
узагальнення), щоб зробити висно-
вки зі схожих ситуацій. Що нового 
ми тепер дізналися?

4. Перевірка цих ідей в експе-
риментах (апробація нових спосо-
бів дій в нових ситуаціях). На цій 
основі приймають рішення про те, 

Хто черговий дзвонар?
Коли входиш у будівлю 

Православної класичної гімна-
зії міста Тольятті, не відразу 
розумієш, школа це чи храм. 
Виявляється, що це і школа, і 
храм. Хоча колись це була ти-
пова будівля дитячого садка. 
А об’єднує школу і храм те, 
що і до обідні дзвонять, і на 
урок дзвонять. Тому органічно 

шкільний дзвінок тут замінений 
дзвоном. Навіть сказати, що за-
мінений, не можна. Дзвін тут 
не замість чогось, а сам по собі 
важливий: три удари дзвону — 
початок або завершення уроку, 
сім ударів дзвону — заклик на 
молитовне правило або на тра-
пезу, 12 ударів — усім час на 
літургію. Ось таке поєднання 
дзвону і дзвінка ...

* * *
Здавалося б, які дрібниці. Але 

з цих та інших важливих дрібниць 
складається обличчя школи. Дзвін і 
музичний позивний стають частиною 
символьно-знакової реальності шко-
ли. Вони стають частиною шкільної 
традиції, без якої школа безлика і 
нудна. Тож час ліцейних ді-джеїв та 
гімназійних дзвонарів іще попереду.


