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системи ефективних методів педагогічного впливу та відповідних 

технологій навчання, а саме: збагачення традиційних форм та методів 

навчання; використання в навчальному процесі проблемних, діалогічних, 

дискусійних, проектних та інших методів активного навчання; перегляду 

та вдосконалення змісту фахових предметів, організація та забезпечення 

наступності всіх видів практик; взаємодія між викладачами та студентами. 
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СУЧАСНА ОСВІТА В ШКОЛАХ ЯПОНІЇ 
 
Ми звикли бачити Японію на мапах десь там збоку, але насправді 

вона знаходиться по центру між Євразією та Америкою, саме таке бачення 
світу мають японці. 

В Японії навчання починається в дитсадку, де дитину навчають 
основ знань з математики й двох абеток – хираґана та катакана. До 
початкової школи японці вступають у віці 6 – 7 років, навчальний рік у них 
традиційно починається в квітні. Японці вважають, що це найкращий час 
для початку нового етапу в житті: прокидається природа, квітне сакура, 
час опановувати знання [5]. 

Японська школа триступенева: початкова (Сьо:Гакко:), середня 
(Тю:Гакко:) і старша (Ко:то:Гакко:). У початковій школі навчаються шість 
років, у середній і старшій – по три роки. Загалом виходить 12 класів, але 
обов’язковими з них є лише дев’ять. Однак 94 % школярів переходить до 
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десятого класу – це дуже хороший показник. За навчання в старшій 
доводиться платити. 

У початковій школі діють полегшені правила: немає домашніх 
завдань, не треба складати іспити. Її головна мета – дати загальні знання та 
навички, щоб підготувати учнів до більш відповідальних етапів. Вивчають 
арифметику, природознавство, соціальні та гуманітарні знання, англійську 
мову, основи праці, музику, творчість і фізкультуру. З першого класу 
обов’язковим предметом є державна мова або рідна мова (Ко:ко:) – це не 
лише сучасна, а й середньовічна, і стародавня японська. Дуже суворі 
вимоги і до англійської – викладачі стежать, щоб нею володіли на 
високому рівні. У середній школі, крім інформатики, світової та японської 
історії і природничих наук, з’являються й курси за вибором – уже можна 
спробувати визначитися зі спеціалізацією [1]. 

Навчаються у дві зміни: ранкову або денну. У початковій школі 
зазвичай не буває більше чотирьох уроків на день, що тривають по 45 
хвилин. У середній – уже шість занять по 50 хвилин, а в старшій школі 
дітям інколи доводиться перебувати з 8-ї ранку до 18:00. 

Перерви короткі – всього по 5 – 10 хвилин, але в середині дня 
обов’язково є годинна перерва, щоб школярі встигли пообідати. Зазвичай 
усі беруть із собою страви в ланчбоксах [3]. 

Навчальний рік ділиться на три семестри: перший триває з квітня по 
липень, другий – з вересня по грудень і останній, відповідно, з січня і до 
кінця березня. Але всі канікули витрачаються на підготовку до іспитів і 
написання робіт. Канікули для японців – це час, коли можна засісти за 
навчання [2].  

Крім самої школи, є спеціальні освітні заклади дзюку (juku) – 
репетиторські контори, що пропонують курси з різних предметів. 
Японська школа не гарантує такого навчання, що ти абсолютно точно 
успішно складеш іспити, тож майже всі учні відвідують дзюку, і до 
пізнього вечора старанно займаються, щоб підтягнути свій рівень.  

Спільних підручників для всіх у японських школах немає: 
Міністерство освіти дає рекомендації, але школа сама вирішує, в якому 
напрямі їй рухатися і які посібники та спеціальні предмети обирати. 
Шкільну форму також вибирає та затверджує конкретний навчальний 
заклад [4].  

У Японії є школи під назвою Гакуен (Gakuen) – із окремим для 
юнаків і дівчат навчанням. Вони за типом схожі на ліцеї і там особливі 
суворі канони, яким діти беззаперечно повинні підкорятися. Щоправда, 
багато дівчат не намагається вступити до вишів, а одразу вчаться на 
домогосподарок і готуються до шлюбу. В Японії це не вважається 
дискримінацією: просто жінка на своєму місці, чоловік – на своєму [1]. 

Освіта в Японії дуже дорога – причому найкращими в Японії 
вважаються не державні, а приватні школи і виші. Туди запрошують 
найбільш кваліфікованих і професійних педагогів. Сума оплати залежить 
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від того, наскільки елітна школа і яке місце вона займає в рейтингу. Японці 
стежать за такими рейтингами і намагаються потрапити до кращих 
навчальних закладів – престиж має для них велике значення. 
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ХАСИДИЗМ В ІСТОРІЇ УМАНЩИНИ 

 

Щорічно до могили цадика Нахмана прибувають тисячі 

брацлавських хасидів. Уперше термін «хасидизм» зі значенням 

добросердечності й благочестя фіксується вже в біблійних тестах. 

Зазнавши численних смислових метаморфоз, термін «хасидизм» виявився 

зрештою номінацією ідейного руху в єврействі, який розгорнувся 

упродовж XVIII – XIX століть [2, c. 3].  

Умань відноситься до числа найдавніших міст Східної Європи. 

Історія уманських євреїв розпочинається з початку ХVІІ століття, тобто з 

часу заснування міста. Але і до цього, ще раніше, євреї-купці приїздили 

торгувати на Уманщину [4, с. 4]. 

Брацлавський хасидизм бере свій початок у 90-х XVIII століття. 
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