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ДО 80-РІЧЧЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

УДК 37 (09У) 
О.М.Іващенко 

З ІСТОРІІ ЖИТОМИРСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ (1919 - 1929 РР.) 

На основі архівних матеріалів та періодичної преси відтворена історія організації та діяльності 
Житомирського педагогічного інституту в перше десятиріччя свого існування. 

Волинська губернія за територією була  найбільшою в Південно - Західній Росії. Згідно з переписом 
1897 р. в губернії проживало 2 млн. 989 тис. душ обох статей [1:3], а на 1914 р. чисельність населення 
зросла до 3 млн. 896 тис. душ [2:7]. Стосовно культурно-освітнього рівня волинян, то він був одним з 
найнижчих. На початок ХХ ст. відсоток писемних серед населення губернії становив всього 17.1 [3:343]. 
Грамотні люди переважно мешкали у містах і містечках, а село залишалося суцільно неграмотним. Тому 
потреба в учительських кадрах зростала з року в рік і ставала все гострішою. Та це не турбувало 
російське самодержавство, яке не збиралося вирішувати дану проблему. Навпаки, така ситуація його 
цілком влаштовувала. 

Єдиним  центром освіти й культури в  губернії була  Житомирська  чоловіча гімназія, заснована 1833 
р. в губернському місті [4:276]. Але підготовкою вчительських кадрів вона не займалася. Щоправда, в 
Житомирі з 1873 р. діяв протягом 12 років Житомирський єврейський учительський інститут, який 
обслуговував лише єврейську громаду [5:119-126, 260]. 

Початок ХХ ст. позначився зростанням національної свідомості українського народу, пробудженням 
в українцях сильного потягу до освіти, культури, до національного самопізнання. Зі створенням у березні 
1917 р. в Києві Центральної Ради почався процес демократизації громадського життя, з’явилося 
прагнення розв’язати наболілі соціально-культурні питання. Своїм IV Універсалом Центральна Рада 
здійснила утворення власної держави - Української Народної Республіки - і розкрила широкий простір 
для освіти й творчості народу. 

Відтак місцеві органи влади стали перейматися вирішенням наболілих питань. Волинська губернська 
управа спільно зі шкільною радою на початку 1918 р. звернулася до Міністерства освіти України з 
обгрунтованим проханням заснувати в Житомирі вчительський інститут [6:9]. Та через військово-
політичну нестабільність у країні це питання не було вирішено. 

За доби гетьманського уряду в Житомирі стало відомо, що з Кишинева переводиться до одного з 
українських міст учительський інститут. Саме тому в червні 1918 р. губернська управа звертається до 
Міністерства освіти з проханням перевести Кишиневський учительський інститут до Житомира. При 
цьому управа зобов’язувалася виконати всі вимоги Міністерства освіти [6:7-9]. У державному архіві 
зберігаються документи місцевих органів влади, листування їх з Міністерством освіти з приводу 
розроблення кошторису, виділення земельної ділянки під будівництво корпусу інституту, про найм 
помешкань тощо. Але й друга спроба виявилася невдалою. 

Інакше і не могло бути. Бо то були грізні роки, коли навколо вирувало полум’я громадянської війни, 
коли Житомир і вся округа перебували і в стані облоги, і по кілька разів на рік переходили з рук у руки 
сил, які ворогували. Тому організація вищого навчального закладу була дуже складною і важкою 
справою. Однак з допомогою місцевих органів влади та за участі широких кіл громадськості Житомира 
труднощі вдалося подолати. 

Найперше вдалося  визначитись із приміщенням  для вузу - ним став  будинок, споруджений  ще в  
1862 р. за спеціальним призначенням як навчальний корпус для Житомирської чоловічої гімназії, що 
перестала функціонувати в 1918 р. Це був цілий комплекс споруд, який складався з навчального корпусу 
і двох кам’яних флігелів, що розмістилися на великій садибі. До наших днів комплекс не лише зберігся, а 
й поповнився новим багатоповерховим навчально-лабораторним корпусом. 

У навчальному корпусі були просторі коридори й аудиторії з високими стелями. Всі 9 лекційних 
аудиторій і 23 кімнати для проведення практичних і лабораторних занять загальною площею в 920 м2 
були зручними й світлими. Крім того, на території знаходилися ще 7 допоміжних приміщень, великий 
сад, а перед головним входом палісадник з рідкісними деревами та фонтаном у центрі [7:641]. 

Саме в цьому будинку 16 жовтня 1919 р. відкрився педагогічний інститут - перший вищий 
навчальний заклад у поліському краї. Він успадкував матеріальну базу гімназії, її чисельну бібліотеку, 
музей, метеорологічну станцію та значну частину викладачів. Спочатку він прибрав назву Волинського, 
але згодом став іменуватися Житомирським педінститутом. 
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Справу організації педагогічної ради - вищого органу інституту - було доручено активному 
громадському діячеві, досвідченому працівнику народної освіти, відомому фольклористу-етнографу і 
знавцю української мови Петру Никандровичу Абрамовичу, який очолив раду і став першим директором 
(ректором) вузу [8:30]. Педагогічний колектив був укомплектований в основному з учених, які 
об’єдналися ще з дореволюційних часів у Товаристві дослідників Волині, зокрема О.О.Фотинського, 
історика, автора праць з історії України, Є.О.Ненадкевича, відомого знавця мов і літератур, який чимало 
зробив для всесвітньої шевченкіани, досвідчених учених-спеціалістів з педагогіки, мистецтвознавства і 
мов Є.С.Бражникова, І.Ю.Смирнова, М.В.Яневича [10:174]. Серед перших викладачів інституту був 
відомий дослідник природи Полісся, фізик і метеоролог М.П.Кудрицький, який до 1901 р. працював у 
Коростишівській учительській семінарії, там написав книгу “Клімат Коростишева”, яка на Паризькій 
всесвітній виставці в 1900 р. здобула бронзову медаль. 

До складу також увійшли історики А.О.Івановський і П.Є.Жуковський, досвідчені вчителі 
математики П.І.Косяненко і М.А.Михайлевич, автор шкільного підручника з географії і краєзнавства 
П.Г.Постоєв, диригент та знавець української музики М.П.Гайдай - батько славетної в майбутньому 
народної артистки Зої Гайдай - усього 14 викладачів. Через декілька днів до викладацького складу було 
залучено ще 9 фахівців: С.В.Бєльського, дослідника поліських надр, геолога, М.О.Пучковського, фахівця 
з педагогічної психології, Є.Є.Бруггера - зоолога, О.Г.Позднякова - хіміка і ботаніка. Згодом до 
колективу педагогів улилися викладачі дворічних педагогічних курсів: М.П.Лятошинський, відомий у 
місті історик, батько Бориса Лятошинського, в майбутньому видатного українського композитора, на 
честь якого в нашому місті названо вулицю і встановлено пам’ятник; С.С. Олійник, А.Є. Олійниченко - 
математики, О.О. Ричков - літератор [9:3]. 

Рада інституту визначила тип вищого навчального закладу як педагогічного інституту в складі 
словесно-історичного, фізико-математичного, природно-географічного, дошкільного та позашкільного 
факультетів [6:50]. У перший рік роботи вузу передбачалося відкрити лише три факультети. Водночас 
рада схвалила принцип виборності викладачів, розглянула і затвердила навчальні та робочі програми й 
плани, програмні вимоги до вступників, затвердила чотирирічний термін навчання [11:16-17]. 

Зважаючи на багатонаціональний склад Волинської губернії, рада інституту передбачила в 
навчальних планах читання лекцій і проведення практичних занять із польської та єврейської мов [9:1-2]. 
Так, на 21 жовтня 1919 р. в складі першого курсу навчалося із 130 чол. 40 євреїв [6:27-28 зв.]. Читання 
лекцій з єврейської мови, літератури та історії євреїв покладалося на історика й знавця мов Л.І.Ланду, 
який пропрацює в інституті понад 30 років. 

Незважаючи на великі труднощі, місцеві органи освіти, зокрема губернський відділ народної освіти 
на чолі з В.О.Ястржемським, вся громадськість Житомира надавали новоствореному вищому закладу 
всіляку допомогу та підтримку. На утримання інституту були відпущені кошти, зібрані в різних 
установах, навчальних закладах, організаціях та в приватних осіб книги для поповнення бібліотеки, 
прилади, унаочнення, музичні інструменти тощо. Невдовзі М.П.Кудрицький організував кабінет фізики і 
налагодив метеорологічні спостереження за природою Волині. Він мав величезний досвід у цій справі, 
адже за заслуги у метеорології його в 1895 р. Російське географічне товариство нагородило іменною 
срібною медаллю. О.О.Фотинський - перший декан словесно-історичного факультету - створив кабінет 
історії України і Волині. Потім поступово навчанню студентів стали служити кабінети і лабораторії з 
математики, геології, зоології, археології, етнографії, мов, літератур тощо. 

16 жовтня 1919 р. о 18-ій годині розпочалися заняття на трьох факультетах інституту. Згодом у пресі 
повідомлялося: “відкрито новий навчальний заклад ІІІ-го ступеня - педагогічний інститут, що має своїм 
завданням підготовку кадрів шкільних працівників”[12]. 

Першими студентами вузу стали 53 слухачі дворічних педагогічних курсів, які працювали в місті ще з 
1918 р. і тепер ліквідовувалися [9:1], а також багато вчителів навколишніх сіл, 5 випускників гімназій, а 
також ті, хто перевівся з інших вузів, зокрема Київського університету [6:28 зв.]. Тоді для вступу до 
інституту не обов’язково було мати атестат про середню освіту. Для з’ясування рівня підготовки 
абітурієнтів проводилися колоквіуми або співбесіди. Зарахування тривало кілька місяців, і на початку 
1920 р. студентами стали 350 чол., але фактично навчалося 180 [8:9]. Багато із зарахованих не одержали 
відстрочки від призову до армії і мусили перервати навчання. 

Основними формами навчальної роботи стали лекції, семінари, усні та письмові реферати студентів. 
Успішність визначалася за наслідками опитувань, колоквіумів і заліків. З метою підготовки майбутніх 
учителів до роботи в єдиній трудовій школі запроваджувалися трудові заняття на базі ремісничих 
училищ і безпосередня участь у сільському господарстві під час літніх канікул. 

Інститут почав свою роботу як педагогічний, однак 10 червня 1920 р. наказом комісара уряду 
Української Народної Республіки його було перетворено на вчительський [8:8-8 зв.]. Та невдовзі всі 
університети, учительські інститути, в тому числі й Житомирський, були реорганізовані в інститути 
народної освіти [ІНО]. 
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1920 року Наркомос республіки затвердив статут Житомирського інституту народної освіти, в якому 
йшлося, що він є вищим навчальним закладом, який ставить за мету підготовку працівників для всіх 
підрозділів народної освіти, зокрема дошкільної, шкільної та позашкільної галузей. Згідно зі статутом, як 
і раніше, термін навчання був чотирирічним, але з своєрідною спеціалізацією - основним і спеціальним 
відділами. Студенти першого курсу навчалися на основному, старшокурсники - на спеціальному. 
Основний відділ ставив за мету підготувати до навчання у вищій школі представників із робітників і 
селян, які мали прогалини в знаннях або неповну середню освіту [13:1-3]. Разом із тим навчання на 
основному відділі, який був по суті загальноосвітнім, давало можливість виявити протягом року нахил і 
здібності студентів до певної спеціалізації. Навчання проводилося за трьома циклами: фізико-
математичним, природно-географічним і гуманітарним. 

У кінці 1920 року в керівництві вузом сталися певні зміни. Рада інституту увільнила з посади ректора 
П.Н.Абрамовича за власним бажанням, і незабаром було обрано К.Й.Коника, 32-річного фахівця з 
університетською освітою, який володів чотирма мовами, мав значний досвід роботи в органах народної 
освіти [7:23]. Його змінив на цій посаді в 1928 р. В.П.Гоца. Поповнився і склад педагогічного колективу, 
зокрема його членами стали відомий етнограф В.Г.Кравченко, ботанік В.Г.Скороход, який на той час був 
автором книги “Краткое руководство к практическим занятиям и лабораторным урокам”, а в 
майбутньому доктор сільськогосподарських наук, професор, педагог І.І.Афанасьєв, що працював у 
інституті до 1954 року [10:174-175]. Упродовж другого навчального року до роботи в інституті 
приступили ще кілька викладачів спеціальних дисциплін. 

Увесь педагогічний колектив, незважаючи на важке матеріальне становище, мізерну платню, 
самовіддано працював над підвищенням рівня навчання студентів. Становище останніх було ще гіршим: 
розмір стипендії не задовольняв навіть половини мінімальних потреб у продуктах харчування. До того ж 
більшість студентів проживала на приватних квартирах. Тому вони змушені були працювати 
вантажниками, репетиторами, вахтерами, черговими. Коли 15 липня почалися перші канікули, багато 
студентів пішли працювати на село, щоб забезпечити себе на зиму продуктами харчування. 

Особливо важкими були 1921 і 1922 роки, коли країну вразили посуха, голод і паливна криза. Сувора 
зима ще більше ускладнила становище, аудиторії не опалювались, і студенти змушені були самі 
добувати дрова для встановлених “буржуйок”. Проте, незважаючи на величезні негаразди, вони з 
великим бажанням навчалися, оволодіваючи професією вчителя. 

Перше п’ятиріччя в житті інституту позначилося пошуком нових форм організації та методів 
навчання. Це зумовлювалося ще й тим, що основною ланкою освіти на той час була семирічна школа. 
Ось чому уряд України прийняв постанову про факультети соціального виховання (соцвих) із 3-річним 
терміном навчання для підготовки вчителів семирічок та працівників дитячих закладів. У 
Житомирському ІНО, як і в інших вузах системи народної освіти, так званий основний відділ було 
перетворено в підготовчий для вступу на перший курс факультету соціального виховання, що мав три 
цикли: індустріальний, природно-географічний та гуманітарний [7:628-629]. Перебудова торкнулась і 
змісту та форм навчання: в програмах різко зменшувалася кількість лекцій, зростала питома вага 
лабораторних робіт, семінарів, екскурсій. Багато уваги стало приділятися педагогічній практиці й 
вивченню студентами школи: один день тижня відводився для проведення практики. Хоча перелічені 
новації сприяли зміцненню зв’язків інституту зі школою, проте скорочення теоретичних курсів, 
запровадження так званих лабораторно-дослідних методів негативно позначилися на загальноосвітній та 
теоретичній підготовці педагогічних кадрів. Проте, як позитивне, зазначимо, що викладання на всіх 
відділах історії України, української мови й літератури було обов’язковим. 

У 1922 році в місті заснували Житомирський вечірній робітничий факультет (робітфак) імені 
Жовтневої революції, головним призначенням якого була підготовка слухачів для вступу до вузів. Він 
мав два відділи: підготовчий для ІНО та індустріальний для індустріального технікуму з 3-річним 
терміном навчання. На 1 січня 1924 р. на робітфаці навчався 341 учень [7:640]. Тут працювали відомий 
мовник Є.С.Бражников, художник О.Г.Канцеров, математик А.С.Лесневський та інші. Керівництво 
робітфаком здійснював Є.М.Кудрицький, згодом викладач української мови в інституті. Через чотири 
роки робітфак підпорядкували ІНО. 

У 1923-1924 навчальному році в інституті було створено партійний і комсомольський осередки, а 
також організовано студентське виконавче бюро [виконроб], яке наступного року реорганізували в 
студентський профком. Він займався розподілом стипендій, місць у гуртожитку, організацією 
суботників, працевлаштуванням під час літніх канікул, а також питаннями дисципліни, дозвілля тощо. 

Свій перший, хоч і невеликий випуск, інститут зробив у 1922 році, коли урочисто направив на роботу 
в школи губернії своїх вихованців. Це О.Ф.Лаговська, В.Г.Опалійко, Б.С.Більський, О.Я.Теодорович, 
К.Д.Прищенко, які стануть відомими учителями. Серед них був і М.В.Хомичевський, уродженець 
с.Дерманя на Рівненщині, яким завжди буде пишатися Житомирський педінститут. 

Родина вчителя, в якій народився 1897 р. майбутній митець, активно сприяла пробудженню в сина 
інтересу до вивчення мов, літератури й народного мелосу. Мабуть тому Микола Хомичевський при 
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вступі до інституту відразу був зарахований на ІІ курс словесно-історичного факультету [6:28]. Юнак у 
студентські роки з великим бажанням продовжив вивчати рідну й іноземні мови та світову літературу. 
Водночас почав писати вірші й пробувати себе в хормейстерській справі. 

Після закінчення інституту молодий учитель працює в школі, однак не залишає мрії отримати ще й 
музичну освіту. Йому пощастило успішно закінчити в 1941 р. хормейстерсько-педагогічний відділ 
Московського музико-педагогічного інституту. 

Однак з часом митця всепоглинаюче захоплює літературна перекладацька діяльність. Почав 
професійно перекладати твори улюбленого У.Шекспіра - і в 1952 р. з’являється рідною мовою “Король 
Лір”, згодом “Річард ІІІ”, а в 1953-1955 рр. виходять з друку його переклади з німецької мови: драми 
Й.-Ф.Шіллера “Розбійники” і “Вільгельм Телль”. Потім побачили світ переклади з польської мови творів 
Ю.Словацького й А.Міцкевича, з грузинської - Г.Орбеліані, з хінді - Р.Тагора. 

Міжнародне визнання принесли М.В.Хомичевському переклади творів античних авторів, зокрема 
“Прометей закутий” Есхіла, три комедії Арістофана, трагедії Евріпіда і особливо “Одіссея” та “Іліада” 
Гомера, які стали вершиною його творчості [14]. Свої літературні переклади письменник підписував 
псевдонімом Борис Тен, який утворився з розчленування давньогрецької назви річки Дніпра - Борисфен, 
при цьому звук “ф”, що не є природним для української мови, був замінений на звук “т”. 

Писав М.Ф.Хомичевський і музичні твори, які підписував власним прізвищем. В інститутській 
бібліотеці зберігаються як золотий фонд його 20 літературних і 10 музичних творів. 

1926 рік був знаменним в історії інституту. Український народ разом з прогресивною громадськістю 
світу відзначав 70-річчя від дня народження та 10-ту річницю з дня смерті Івана Франка. Оскільки з 1920 
року західноукраїнські землі знаходилися під владою Польщі, а державний кордон проходив по Волині, 
Житомирський інститут народної освіти був одним із найбільш західних вищих навчальних закладів 
України і найближчим до Галичини - батьківщини великого Каменяра. На клопотання трудящих 
Радянської Волині вшанувати Івана Франка, уряд України прийняв рішення про присвоєння його імені 
Волинському інституту народної освіти. На честь такої події проводилися різноманітні заходи - від 
літературних вечорів, наукових конференцій, концертів до читання творів поета в містах і селах 
поліського краю. Головним центром ювілейних урочистостей став інститут. Тут 28 травня було 
оголошено вільним днем. Викладачі, студенти разом з представниками широкої громадськості взяли 
участь у розширеному засіданні педагогічної ради, після якої відбувся урочистий концерт на честь 
ювіляра. 

Так було покладено початок добрій традиції вшанування творчості й пам’яті Івана Франка, традиції, 
яка знайшла підтримку в місті, всій республіці. Інститут з того часу став не лише навчальним, але й 
науковим центром. Він мав міцну навчально-матеріальну базу, великий ботанічний сад, метеорологічну 
станцію, лабораторії, майстерні, музей і бібліотеку на 120 тисяч томів [10:178-179]. З 1926 р. в ньому 
стали проводитися міжвузівські та республіканські наукові конференції, симпозіуми, в яких активну 
участь брали викладачі інституту. 

В ювілейний рік викладацький колектив підготував і видав перший том “Записок Волинського 
інституту народної освіти ім.Ів.Франка”, в якому було підбито підсумок його творчої праці. На сторінках 
записок П.Н.Абрамович розповів про історію заснування інституту, Є.О.Ненадкевич видрукував статтю 
“Франко і проблема читачівства”, В.Г.Скороход опублікував цінні наукові спостереження “Рослинність 
на радіоактивних породах”, які цілком базувалися на матеріалах Житомирщини, М.О.Пучківський - “Од 
рефлексології до психофізіології” та інші. За перше десятиріччя інститут видав три томи наукових 
записок. 

До дослідницької діяльності активно залучалися кращі студенти. З великим задоволенням вони брали 
участь у роботі метеорологічної станції, організатором і керівником якої був М.П.Кудрицький. З участю 
гуртківців регулярно видавався бюлетень "Погода по Європі, Україні та Житомирській окрузі", що мало 
неабияке значення для народного господарства. Під керівництвом досвідчених фахівців працювало 
чимало наукових студентських гуртків. Особливо плідно діяв літературний, члени якого вивчали твори 
І.Я.Франка, Т.Г.Шевченка, Лесі Українки, студіювали загальний творчий процес та проблеми української 
і зарубіжної літератур. 

Плідна робота викладацького колективу з підготовки вчителів, активна громадська і дослідницька 
діяльність, видання наукових записок засвідчили, що вищий навчальний заклад у Житомирі значно 
зміцнів і посів одне з почесних місць у системі вузів Наркомосу України. В зв'язку із вшануванням 
великого Каменяра в 1926 році була встановлена персональна стипендія імені І.Я.Франка, яка 
присуджувалася кращим студентам. Першим франківським стипендіатом в інституті став вихованець 
математичного факультету С.Альбер. 

У ювілейний рік інститут зробив четвертий випуск молодих учителів. За кількістю він був значно 
більшим порівняно з першим, але потреба в педагогічних кадрах на Житомирщині лишалася дуже 
гострою. Серед випускників природничо-географічного факультету 1926 р. був 21-річний відмінник 
навчання Володимир Бондарчук, який народився в с.Дениші Житомирського повіту в родині робітника. 
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Обдарований юнак мав великий потяг до освіти. Тому не дивно, що Володимир був зарахований до 
ІНО. Пощастило йому з вчителем. Професор С.В. Бєльський, геолог за фахом, який провів геологічні 
дослідження майже в усіх регіонах Житомирщини, відкрив багаті родовища корисних копалин, зокрема 
родовища топазів, став для юнака взірцем на все життя [15]. Починаючи з перших літніх канікул, він 
незмінний учасник усіх експедицій С.В.Бєльського. Під його керівництвом Володимир написав і в 1927 
р. опублікував свою першу наукову працю "Географічний нарис Коростенщини". 

Працюючи вчителем природознавства, молодий педагог продовжував брати участь у геологічних 
експедиціях, де зібрав необхідний науковий матеріал для кандидатської дисертації, яку захистив у 1930 
р. Переїзд до Києва, читання лекцій у гірничо-геологічному інституті не завадило йому в польових 
умовах продовжувати вивчати геологічну будову України. 

Через п'ять років молодого вченого запросили викладати до Київського університету, де він бере 
участь в організації геологічного факультету, невдовзі успішно захищає докторську дисертацію, а з 1944 
р. В.Г.Бондарчук протягом семи років працює ректором університету. В 1951 р. за великий внесок у 
розвиток геологічної науки його обирають академіком АН України. 

Потім В.Г.Бондарчук працював заступником Голови Ради Міністрів республіки, а з 1953 р. очолив 
Інститут геологічних наук АН України. Та які б посади не обіймав учений, він ніколи не залишав 
наукової діяльності. Йому належить понад 200 наукових праць, серед яких чимало фундаментальних 
монографій. Усі вони присвячені геологічній будові та геоморфології України, а також 
загальногеологічним теоретичним питанням. Учення про тектонічний розвиток Землі він виклав на 
основі створеної ним теорії тектоорогенії, основні положення цієї теорії - єдність розвитку структури і 
рельєфу Землі.  

Академіку В.Г.Бондарчуку належить також кілька підручників, у тому числі перший підручник із 
загальної геології, який вийшов українською мовою, та популярна книжка для учнів середніх шкіл 
"Геологія для всіх" [16]. 

Тяжке становище з педагогічними кадрами на Житомирщині не було виключенням. Проведений у 
грудні 1927 р. шкільний перепис в Україні показав, що серед учителів 22.9% мали вищу або середню 
спеціальну освіту. Решта закінчила тільки середню або навіть початкову школу. Проблема вчительських 
кадрів лишалась найгострішою. Вона розв'язувалася шляхом істотного збільшення наборів до вузів, 
скороченням строків навчання в них [17:275]. 

З кожним роком збільшувався контингент студентів Житомирського ІНО і помітно зміцнювалася 
його матеріальна база. Якщо в 1920 р. в ньому навчалося 180 чоловік, в 1924 - 258, то в 1927 р. - 519. 
Робітники, селяни, службовці становили 61 процент студентів, які здебільшого були вже дорослими 
людьми. З-поміж них навчалося багато сімейних, з бідних родин, які не могли одержувати з дому 
матеріальну допомогу. Тому більшість мусила поєднувати навчання з роботою в різних установах та на 
підприємствах. У 1927 році інститут перейшов на денне навчання, і тому 71 студент через матеріальні 
нестатки змушений був залишити вуз. Але цей перехід сприяв підвищенню академічної успішності, що 
засвідчили результати екзаменів у зимову та літню сесії. 

У 1928 році до інституту було приєднано Житомирський педагогічний технікум на правах молодшого 
факультету, який став готувати вчителів для початкової школи. У зв'язку з цим зріс контингент 
студентів, а вуз поповнився новими педагогічними кадрами. Тут стали працювати С.О.Крижанівський, 
Є.М.Кудрицький, Й.Ф.Матківський, А.М.Таргоня, А.І.Радзівон та інші. Деканом нового факультету 
обрали І.І.Афанасьєва. 

Згідно зі статусом інституту педагогічний колектив значну увагу приділяв, поряд з навчанням 
студентів, і їх вихованню шляхом широкого залучення юнаків і дівчат до участі в громадському житті 
міста, округу, до управління вузом. У складі вищого органу - педагогічної ради - студенти становили 
четверту частину. Вони були активними учасниками наукових конференцій та гуртків, виступали на них 
з доповідями і повідомленнями, брали участь у драматичному, хоровому, шаховому, музичному й 
танцювальному колективах. Водночас провадили значну шефську роботу: працювали у дитячій комуні, в 
селі Барашівці та в профспілці транспортників. У дитячій комуні студенти керували різними гуртками, 
допомагали дітям у навчанні, а в селі Барашівці надавали допомогу місцевій школі, виступали перед 
селянами з концертами, працювали в гуртках ліквідації неписьменності серед дорослого населення. Під 
час канікул проводили вагому для того часу роботу за місцем проживання: в школах, клубах, гуртках 
"Геть неписьменність", а також брали участь у збиранні врожаю. 

З 1927 року в Житомирському ІНО, як і у всіх вузах України, була введена військова підготовка, 
табірні збори, стажування у військових частинах. Між студентами та військовими частинами, які 
розташувалися на території Житомирщини, зокрема з 130-м Богунським та 131-м Таращанським 
полками, зав'язалася міцна дружба. Студенти допомагали ліквідовувати неписьменність та 
малописьменність серед червоноармійців, керували різними гуртками, спільно проводили свята. В свою 
чергу командири та червоноармійці допомагали в роботі фізкультурних гуртків, займалися військовою 
підготовкою, студенти проходили табірні збори й стажування в названих полках. 
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Інститут урочисто відзначив свій десятирічний ювілей. Основний доробок колективу - підготовка 
близько трьохсот спеціалістів з вищою освітою [18:107]. Чимало з них пізніше стали видатними вченими, 
письменниками, заслуженими вчителями. В різні роки в Житомирському інституті навчалися майбутній 
ректор Київського університету ім.Т.Г.Шевченка, академік В.Г.Бондарчук, професор Київського 
університету П.Д.Харченко, професор Одеського університету А.А.Москаленко, професор Поволзького 
лісотехнічного інституту Л.С.Тишкевич, учителі К.І.Галактіонов, А.В.Лавринович, В.К.Ковецький та 
інші. 

У рік свого десятиріччя інститут зазнав значних змін. У 1929 р. він був реорганізований в інститут 
соціального виховання (соцвих), став своєрідним комбінатом навчальних закладів: тут об'єднали власне 
педагогічний інститут, два педтехнікуми, педагогічний робітфак і підготовчі курси. Основними стали 
факультет соціального виховання і факультет комплексників, який готував учителів початкових класів з 
вищою освітою. При останньому діяв також підготовчий відділ. Факультет соціального виховання 
готував учителів для старших класів. Уперше було відкрито заочний відділ. Зріс і контингент студентів: 
у 1929/30 навчальному році він становив 850 чоловік [19:8]. 

Відбулися помітні зміни і в організації навчального процесу та його керівництві. У 1929 р. циклові 
комісії замінили кафедрами. Першими з них були кафедри техніко-математичних дисциплін, мови та 
літератури, соціально-економічних та природничих наук. Незабаром від них почали відокремлюватися 
кафедри вужчого профілю. 

Зміцнів і викладацький колектив інституту. В 1929/30 навчальному році на посаду професорів було 
переведено найдосвідченіших викладачів і науковців вузу. Одними з перших на ці посади обрали 
філолога П.Н.Абрамовича, психолога М.О.Пучківського, математика М.А.Михалевича, педагога 
І.І.Афанасьєва, зоолога Є.Є.Бруггера, хіміка Л.К.Кульбицького. Водночас доцентами стали 10 
викладачів. Серед них географ П.Г.Постоєв, історик Л.І.Ланда, мовник Є.С.Бражников та інші [20:41]. Їх 
участь у науковому житті інституту помітно зросла. Та на них чекали в наступні роки важкі 
випробування. 
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ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 378 
А.В. Іванченко, А.А.Сбруєва  

КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ЗАХІДНІЙ ПЕДАГОГІЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ 
ХХ СТОЛІТТЯ 

У статті здійснено аналіз сучасних світових концепцій соціалізації особистості: технократичних, 
авторитарного раціоналізму, психоаналітичної, неогуманістичної. 

Взаємодія людини з суспільством позначається поняттям “соціалізація”, яке має міждисциплінарний 
статус і широко використовується в педагогіці. Однак зміст цього поняття не є однозначним. У сучасній 
зарубіжній педагогіці існує широкий спектр концепцій соціалізації особистості, які часто суперечать 
одна одній у принципових питаннях: від авторитарних та технократичних, маніпулятивних, з одного 
боку, до педоцентристських, антитехнократичних, гуманістичних, з іншого. Розглянемо провідні з цих 
концепцій, їх духовні витоки та основні ідеї. 

1.ТЕХНОКРАТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
Духовним батьком сучасних технократичних концепцій соціалізації особистості можна вважати 

американця Джона Уотсона, празасновника психологічної течії біхевіоризму. Лейтмотивом його вчення 
стала ідея про можливість довільної зовнішньої детермінації поведінки людини. Це вчення було 
розвинуто й удосконалено в роботах видатного американського психолога Едуарда Торндайка і його 
послідовників. Вони стверджували, що, хоча розумовий потенціал індивіда має природжений характер і є 
лімітованим фактором спадковості, зовнішнє середовище виступає могутнім “проявником”, 
стимулятором розвитку  цього потенціалу. Тому  завданням вихователя є, передусім, організація впливу 
зовнішнього середовища згідно з класичною біхевіористською схемою: “Стимул - реакція - 
підкріплення”. 

Таким чином, соціалізація особистості з біхевіористських позицій виступає як пристосування 
індивіда до умов середовища, яке здійснюється шляхом засвоєння ним тенденцій реагувати певним 
чином на певні ситуації, як модифікація поведінки індивіда з метою його найкращої адаптації до 
стандартів та норм сучасного суспільства, підготовка “функціональної” людини. 

Біхевіористське розуміння сутності соціалізації визначає основний зміст сучасних технократичних, 
або, як їх ще називають, сцієнтистських (від англійського science - наука), педагогічних теорій. Їх 
сутність визначається, перш за все, висуненням на перший план питань регулювання зовнішньої 
поведінки людини шляхом вироблення у неї соціально схвалюваних реакцій на основі ретельно 
розробленої педагогічної техніки. 

Провідну роль у сучасній технократичній філософії виховання відіграє доктрина соціальної інженерії 
Бурруса Ф. Скіннера та його послідовників. У основу цієї доктрини, сформульованої, перш за все, у 
роботах Скіннера “Другий Уолден” (1948) та “По той бік свободи та гідності” (1971), покладено 
положення про можливість маніпулювання поведінкою індивіда відповідно до визначених цілей 
навчально-виховного процесу.  

Така стратегія формування особистості базується на принципах оперантного обумовлення, 
розроблених Скіннером.  Їх сутність розкривається  у наступних положеннях: 

− якщо поведінка веде за собою явно позитивні наслідки (тобто супроводжується позитивним 
підкріпленням), то вона, ймовірно, буде повторюватись; 

− якщо поведінка не викликає явних наслідків або ці наслідки є нейтральними (реакція 
непідкріплення), то вона буде мати тенденцію до зникнення; 

− нарешті, якщо поведінка супроводжується негативними наслідками, інакше кажучи, покаранням 
(негативним підкріпленням), то індивід буде прагнути змінити її таким чином, щоб уникнути цих 
наслідків. 

Отже, у технократичній стратегії соціалізації особистості провідну роль відіграє  ідея модифікації 
поведінки дитини у бажаному напрямі шляхом  досконало розробленої системи заохочень та покарань. 

Уже у 80-ті роки на Заході регулярно друкувались роботи, присвячені проблемам модифікації 
поведінки як в умовах шкільного навчання, так і в будь-яких інших організованих групах від дитячого 
садка до виправних закладів та армії. 

Важливим теоретичним джерелом для розроблення програм модифікації поведінки служить теорія 
соціального навчання А.Бандури,  в якій іде мова про важливість для формування поведінкових навичок 
індивіда (або групи індивідів) наслідків поведінки “моделі”, яку вони спостерігають.  У таких умовах 
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учні навчаються шляхом спостереження за поведінкою “моделі” (в якості моделі виступає інший учень 
або група учнів), зосереджуючи увагу на винагородах, які вона отримує внаслідок бажаного для 
контролерів (учителів, батьків) способу дій. У результаті, як передбачає автор концепції соціального 
навчання, учні будуть прагнути імітувати дії “моделі”, моделювати свою поведінку в напрямі, 
необхідному для контролерів, з метою отримання позитивного підкріплення (винагороди). Американські 
дослідники (М.Саундерс) особливо підкреслюють важливість “соціальних підкріплень”, оскільки 
соціальні контакти і схвалення з боку інших є фундаментальними потребами індивіда. У якості “моделі”, 
яку повинні наслідувати учні, виступає і сам учитель. Дія його як такої ”моделі” є ефективною, якщо 
учні відчувають емоційну прихильність  до вчителя, а він, у свою чергу, з повагою ставиться до учнів. 

На завершення підкреслимо, що при достатньо високій ефективності технократичних сцієнтистських 
концепцій соціалізації особистості  дослідники відзначають той факт, що в них фактично знімається 
питання про формування внутрішньої духовної сфери особистості, тобто її переконань, ціннісних 
орієнтацій тощо.  

2.ОСОБЛИВОСТІ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ ЗА КОНЦЕПЦІЯМИ АВТОРИТАРНОГО 
РАЦІОНАЛІЗМУ 

Сцієнтистська маніпулятивна програма соціалізації особистості повинна, на думку її авторів, 
витіснити з масової школи авторитарні стратегії, що домінують у ній протягом кількох століть. Однак 
останні не перестають бути актуальними. Причиною цього є зростання у суспільстві насилля, молодіжної 
злочинності, вандалізму, деградація шкільної дисципліни. У США шкільна дисципліна стала вже 
національною проблемою. Свідченням цього є  те, що одне з головних завдань реформування освіти у 
програмі “Америка-2000” сформульоване як “перетворення шкіл у безпечне, вільне від наркотиків і 
насилля соціальне середовище, де створена сприятлива для навчання атмосфера”. В сучасних умовах 
“педагогіка заборон і покарань” дещо трансформується, відмовляючись від своїх найбільш радикальних 
проявів, у авторитарний раціоналізм. 

Теоретичною основою авторитарного раціоналізму є біологізаторські теорії особистості.  Серед них 
гербартіанство, яке стверджує необхідність придушення дикої жвавості дитини, ортодоксальні теологічні 
концепції особистості, згідно з якими людина є первісно гріховною істотою, фрейдизм, про що йтиме 
мова далі. На цій основі представники авторитарного раціоналізму  розглядають людину як істоту 
недосконалу, з мимовільними інстинктами, у якій співіснує добро і зло. Тому лиха частина її натури, 
агресивна і заздрісна, повинна бути приборкана відповідно до соціальних установлень та звичаїв 
суспільства. Отже, соціалізація особистості  повинна бути спрямована на  “загнуздання”, “приборкання” 
первісно руйнівних якостей людської природи. 

Педтехніка застосування покарань стала предметом досліджень багатьох авторів (Т.МакДаніел, 
Т.Гуд, Дж.Брофі, Дж.Добсон, Д.Дьюк, Ф.Джоунс та ін.). У них учителям радять, зокрема, діяти 
профілактично, тобто скласти реєстр “неприйнятних  поведінкових актів” і превентивно заборонити їх у 
формі адресованих учням ”правил поведінки”, що викладені  лаконічно безапеляційно.  Рекомендуються 
і можливі форми покарань: догани, позбавлення задоволень, ізоляція від однолітків (стояння у кутку або 
у шкільній канцелярії), додаткові домашні завдання, фізичні покарання. Більш серйозні провини 
караються тимчасовим усуненням від навчання та перебуванням у так званих кімнатах заспокоєння в 
межах школи (шкільних карцерах). 

Головною особливістю соціалізації особистості згідно з концепціями авторитарного раціоналізму є 
формування у молоді моделі “ритуальної поведінки” як показника її соціальної адаптації. Ритуальність 
поведінки означає, що індивід є достатньо адаптованим до моральних та правових норм суспільства і 
психологічно та практично готовим до переходу у світ праці. Головним засобом досягнення такої мети 
виступає інтенсивне дисциплінування молоді шляхом аверсивного контролю в межах школи. 

3. ПСИХОАНАЛІТИЧНА МОДЕЛЬ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
Творцем теорії особистості, яка покладена в основу  психоаналітичної концепції соціалізації, став 

австрійський психолог Зигмунд Фрейд (1856-1939). Згідно з його теорією структура особистості утворює 
ієрархію з трьох різних, але нерозривних у своїй органічній єдності компонентів: “Воно” (Ід), “Я” (Его) 
та “Над-Я” (Супер-Его). 

“Воно” є вмістилищем несвідомих, інстинктивних за своєю природою, ірраціонально-руйнівних, 
вічних та позаісторичних імпульсів та потягів, керованих лише “принципом задоволення”. “Воно”, за 
З.Фрейдом, утворює потаємний, але найбільш вагомий пласт психіки індивіда. Людина, за  уявленнями 
засновника психоаналізу, є істотою антисоціальною, оскільки вона несвідомо прагне до задоволення 
свого “лібідо” - головним чином сексуально обумовлених прагнень та бажань. Суспільство, у свою 
чергу, трактується   як оточення, що є ворожим для особистості. Суспільство контролює  і регулює 
життєві прояви особистості відповідно до власних юридичних, моральних та соціальних норм. Завдяки 
неослабному соціальному контролю “неприборкані” імпульси та потяги індивіда утримуються у темній 
безодні несвідомого, що пригнічує психіку, зумовлює різні невротичні явища. 
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Однією з провідних основ теорії психоаналізу стала концепція сублімації як принципу виховання та 
перевиховання особистості. Під сублімацією розуміється перетворення комплексу несхвалюваних 
суспільством імпульсів (агресивних, антисоціальних) у такі форми, що контролюються свідомістю і 
схвалюються спільнотою. За З.Фрейдом ті імпульси , що підлягають перетворенню,  не можуть  
перестати існувати, але їх енергію можна спрямувати на досягнення соціально прийнятних цілей (на 
заняття мистецтвом, наукою, спортом тощо). Отже, в ідеї сублімації висловлена головна виховна 
настанова психоаналітичної концепції соціалізації особистості: “Там, де було “Воно”, повинно бути “Я”. 

У сучасній західній педагогіці користуються популярністю неофрейдистські  концепції  особистості, 
провідними з яких є теорії Е.Еріксона, Е.Фромма, А.Адлера та деякі інші. 

Зупинимось докладніше на ідеях найбільш відомого у нас представника неофрейдизму - Еріха 
Фромма (1900-1980).  Його перу належать такі роботи, як ”Втеча від свободи” (1941), “Людина як вона є” 
(1947), “Розумне суспільство” (1955), “Без ланцюгів ілюзій” (1962), “Мати або бути?” (1976) та ін. 

У своїх працях Е.Фромм висунув ряд контрдоводів ідеям Е.Фрейда щодо детермінованості волі 
людини незалежними від неї біологічними інстинктами і несвідомими імпульсами, які визначають 
глибоку внутрішню порочність людини, її агресивність, перевагу егоїстичних, часто аморальних мотивів. 
Висловлює Е.Фромм незгоду і з фрейдистським положенням про можливість позитивного виховного 
впливу на дитину лише у ранньому дитинстві, незгоду з з тим, що у старшому віці психіка дитини 
твердіє і стає непіддатною будь-яким впливам.  

Центральне місце у концепції особистості, розробленій Е.Фроммом, займає питання про потреби 
людини і про те, наскільки можливо впливати на їх формування і на способи їх задоволення. 

3. НЕОГУМАНІСТИЧНІ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ 
Розгляд процесу соціалізації як створення необхідних умов для особистісного самовираження, а не як 

спрямованого зовні потоку стимулів-подразників для формування поведінкового репертуару є 
характерним для неогуманістичних концепцій. 

Історія розвитку сучасних гуманістичних педагогічних теорій сягає часів античності. Її начала ми 
бачимо вже у методі навчання, що називається сократівським діалогом, оскільки його характерними 
рисами були: гуманне та поважне ставлення до учня, орієнтація на співробітництво з ним. Особливого 
розквіту гуманістична педагогічна традиція зазнала в епоху Відродження, коли був відновлений 
античний ідеал різнобічного гармонійного розвитку особистості. Найвидатнішими її представниками тих 
часів були В.да-Фельтре, М.Монтень, Ф.Рабле, Е.Роттердамський.  

Першим педагогом нового часу, хто цілком відмовився від авторитарності в навчанні, проголосивши 
принцип “все без примусу”, був В.Ратке, який значною мірою вплинув на формування педагогічного 
світогляду Я.А.Коменського. Найбільшим внеском засновника педагогічної науки  у розвиток 
гуманістичних її основ є розроблення ним принципу природовідповідності виховання як методологічної 
основи здійснення педагогічного процесу. 

У ХVІІІ столітті розвиток гуманістичних основ виховання здійснювався такими філософами, як 
К.А.Гельвецій, Д.Дідро, Ж.-Ж.Руссо, Г.С.Сковорода, І.Кант. Найбільш завершеної форми концепція 
ненасильницького виховання набула у цей час у творчості Ж.-Ж.Руссо. Він утверджував істинне 
виховання як гармонію взаємин між учителем і учнем, що спільно прагнуть  до пізнання істини, добра і 
краси.  

Подальший розвиток гуманістична педагогіка отримала у працях та діяльності Й.Г.Песталоцці, 
Ф.Фребеля, А.Дістервега, К.Д.Ушинського, Л.М.Толстого. Саме Толстой зробив принцип вільного 
виховання особистості провідною основою своєї педагогічної системи, яка базувалась на розумінні 
природи дитини як “першообразу гармонії, правди, краси і добра”. 

На рубежі ХІХ - ХХ століть традиції гуманістичного виховання підтримали і розвинули численні 
представники реформаторської педагогіки, передусім, засновники педагогічної течії педоцентризму 
О.Декролі,  Р.Кузіне, Дж.Дьюї. 

Методологічною основою сучасних (неогуманістичних) педагогічних концепцій є персоналістичні 
філософські, соціологічні та психологічні ідеї, серед яких провідну роль відіграють екзистенціалізм, 
гуманістична психологічна школа та соціально-критична франкфуртська школа. 

Близькими до екзистенціалістських концепцій “олюднення” людини є і погляди представників 
“третьої сили” - неогуманістичної психологічної школи. Лідером цієї школи є найвидатніший 
американський психолог ХХ століття, батьки якого були вихідцями  з України, А.Маслоу. В його 
оригінальній  концепції особистості йде мова про те, що сутність людини є апріорно заданою, 
визначеною, закладеною з моменту народження у “згорнутому” вигляді.  Людина залежить від своєї 
внутрішньо закладеної сутності, тому не може мати   повної свободи волі,  як це стверджував Сартр. 
Головним призначенням людини, за Маслоу, є “відкриття своєї ідентичності, свого справжнього “Я”. 

Іншим видатним представником “третьої сили” у сучасній психології є А.Комбс. На відміну від 
біхевіористів він вважає  поведінку симптомом, зовнішнім проявом внутрішнього світу людини. Головні 
причини тієї або іншої поведінки Комбс вбачає у переконаннях, цінностях, емоціях, стосунках, 
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прагненнях людини, тобто у всьому тому, що складає внутрішнє життя особистості.  Отже, ефективне 
виховання вимагає розуміння не тільки зовнішніх проявів особистості, а й внутрішнього її життя.  Тому 
школа повинна орієнтуватись на “пріоритет внутрішнього життя учнів”. Із цією метою процес навчання 
повинен бути реорганізованим таким чином, щоб здійснювати ідею персоналізації. Вона передбачає 
наповнення навчання молоді глибоким особистісним змістом, реальне співвіднесення з емоційним 
світом, у якому велику роль відіграє “Я-концепція” особистості.  

Однією з найбільш відомих неогуманістичних концепцій соціалізації особистості є 
психотерапевтична концепція К.Роджерса, сформульована ним у роботах ”Центрована на клієнті 
психотерапія”(1951), “Становлення особистості” (1961), “Свобода навчатися” (1969), “Розвиток 
особистості” (1973) та ін.  

Провідні положення теорії К.Роджерса сформульоні у праці англійського педагога та психолога 
Р.Бернса “Розвиток Я-концепції і виховання”: 

− концепція особистості К.Роджерса належить до феноменалістичних теорій особистості, сутність 
яких полягає у тому, що людина живе головним чином у своєму індивідуальному   суб’єктивному світі; 

− Я-концепція  розглядається К.Роджерсом як  система самосприйняття. Саме Я-концепція, а не 
якесь реальне Я має значення для особистості та її поведінки; вона виникає на основі взаємодії з 
оточуючим середовищем, перш за все соціальним; 

− Я-концепція виступає як найбільш важлива детермінанта реакцій-відповідей на оточення 
індивіда; разом із Я-концепцією розвивається потреба у позитивному ставленні з боку оточуючих 
незалежновід того, є ця потреба природженою чи набутою. К.Роджерс схиляється до думки, що ця 
потреба виникає в процесі соціалізації індивіда і може бути розглянутою з точки зору самоактуалізації 
особистості; 

− оскільки позитивне ставлення до себе залежить від оцінок інших, може виникнути розрив між 
реальним досвідом індивіда і його потребою у позитивному ставленні до себе. Так виникає суперечність 
між Я-концепцією і реальним досвідом, що веде до розвитку психологічної дезадаптації; 

− головним мотивом розвитку особистості К.Роджерс вважає тенденцію до самоактуалізації; 
− головною причиною збочень у розвитку особистості К.Роджерс вважає конфлікт між Я-

концепцією та безпосереднім досвідом індивіда. 
Близькою до  роджерівської ідеї психологічної комфортності навчання є концепція “запрошуючого 

навчання”  американського психолога та педагога У.Перкі, у якій підкреслюється особливе значення  
відкритого прояву з боку вчителя почуття симпатії до учнів. Учитель керується тим, що дитина 
безумовно є носієм певних позитивних якостей .”Викладацька філософія” учителя, який виконує роль  
“мотиватора” у навчальному процесі, виходить із того, що учні схильні поводити себе , навчатись та 
ставитись до занять так, як це сприймає вчитель. “Запрошуючий стиль” викладання У.Перкі являє собою 
сукупність повідомлень - “вербальних та невербальних, формальних і неформальних, що є адресованими 
учням з метою інформувати їх про те, що вони в очах учителя є вільними, відповідальними і гідними 
людьми”. 

Важливе місце в системі гуманістичних педагогічних концепцій займають ідеї американського 
педагога Р.Барта - одного з лідерів феноменолістичного напряму у дидактичній думці Заходу. Барт 
виступає проти “жорстких формул” у роботі школи, зокрема відхиляє систему єдиних вимог до знань 
учнів. Він вважає, що застосування певного стандарту як мінімально необхідного обсягу знань, умінь та 
навичок учнів, породжує одноманітність і шаблони, в той час як ефективність навчання  можуть 
забезпечити лише вчителі, здатні знайти альтернативні шляхи творчого підходу до кожної дитини. 
Критики антитрадиціоналістських підходів Барта справедливо зауважують, що творчий підхід до 
викладацької роботи не виключає застосування апробованих методик, досвіду наукової педагогіки, а 
прагнення до педагогічних “новацій” не повинно перетворюватись на самоціль. 

Для ряду положень сучасної неогуманістичної дидактики характерним є радикалізм (відсутність 
системного, наукового  характеру змісту освіти, систематичних вимог до рівня знань учнів тощо), який, 
на думку дослідників,  ставить під сумнів  можливості школи щодо успішної соціалізації молоді. Однак 
програма гуманістичної освіти містить і   незаперечні та психологічно обгрунтовані позиції. Провідні з 
них сформульовані відомим російським дослідником сучасної зарубіжної педагогіки В.Я. Пилиповським 
таким чином: 

− емоційно стимулюючий характер шкільного середовища. Особливе значення надається 
ініціативності учнів у пізнавальній діяльності, міждисциплінарним підходам у співвіднесенні з 
“особистісними потребами”, а також саморегуляції та “свободі з почуттям відповідальності”; 

− навчання в атмосфері теплоти, емоційної щирості, взаємної довіри, відсутності упередженості та 
погроз із боку вчителя; 

− структурування навчального процесу вчителем та учнями на “солідарній основі”, тобто шляхом 
досягнення взаємної згоди щодо його цілей ; 
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− неможливість для вчителя виступати у ролі “контролера”, що домінує у навчальному процесі. Він 
виступає  як  консультант, завжди готовий допомогти і словом і ділом, як важливе “джерело пізнання”; 

− отримання учнем реальної можливості  вибору “пізнавальних альтернатив”, відсутність 
попередньо визначеної вчителем мети кожного конкретного уроку, заохочення дитини до самореалізації у 
тій або іншій формі залежно від актуального рівня її розвитку; 

− максимальний розвиток потенціалу дитини, стимулювання її творчих здібностей як основна 
ознака гуманістичної освітньої програми. Сутністю процесу навчання за такою  програмою є 
накопичення суб’єктивного досвіду, набуття знань, важливих для дитини, їх постійне збагачення; 

− невикористання оцінки як форми тиску на дитину, форми приниження її; утримування від 
критичних суджень, окрім випадків, коли дитина сама про це просить. Спільне обговорення проблем 
прогресу  в навчанні, способів його оцінки учителем та учнем як умова підтримки позитивної атмосфери 
у класі. 

Таким чином, характерними особливостями гуманістичних концепцій соціалізації особистості є 
розуміння цього процесу   як  самоактуалізації “Я-концепції”, самореалізації особистістю своїх потенцій і 
творчих здібностей, як процес подолання негативних впливів середовища, що заважають саморозвитку 
та самоствердженню. Дитина виступає суб’єктом процесу як система, з якою відбувається 
самостановлення та саморозвиток, що є продуктом самовиховання. 

 
Іванченко Анатолій Васильович - доктор педагогічних наук, професор кафедри педагогіки 
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УДК 373.001 
М. В. Левківський  

НОВІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ 

Розглядаються найбільш відомі в сучасній теорії й практиці найновіші навчальні технології 
(в загальноосвітній та вищій школі) 

Зазначимо, що потреба у розробленні і впровадженні нових технологій у навчальному процесі вищої 
педагогічної школи зумовлюється тими тенденціями, котрі віддзеркалюють наше сьогодення. Серед них 
все чіткіше простежується інтелектуальна насиченість праці, яка, за прогнозами фахівців, у ІІІ 
тисячолітті унеможливлюватиме недосконалу і погано підготовлену діяльність людей, що, у свою чергу, 
передбачатиме багатоваріантне вироблення інноваційних проектів і програм. Важливою є тенденція 
інформаційної насиченості навчальних, наукових та виробничих процесів. У світовому наукознавстві 
автори з прогнозування передбачають, що подальші наукові відкриття з’являтимуться лише на перетині 
наукових знань в умовах інтеграції. Також передбачається, що на початку ІІІ тисячоліття у світі 
видаватиметься до 1 млн. щомісячних фахових часописів. Все це потребує кардинальної зміни й у 
підготовці майбутніх учителів з тим, щоб розвивати у них якості динамічності, мобільності, почуття 
нового та здатності до безперервної самоосвіти у формуванні їхньої професійної майстерності. 

Про проектування та реалізацію нових технологій ідеться й у “Державній національній програмі 
“Освіта'” (Україна XXI ст.)”, зокрема у зв’язку зі стратегічним завданням щодо наближення національної 
системи вищої освіти до освітніх систем найрозвиненіших країн із подальшою інтеграцією першої у 
світовий освітній простір. 

Необхідність нових технологій зумовлюється також переорієнтацією сучасної дидактики з 
авторитарного на діяльнісний підхід для того, щоб навчальний процес забезпечував достатні умови для 
саморозвитку, самозбагачення суб’єктів пізнавальної діяльності. Ці орієнтири відбиті у сучасних 
дидактичних принципах природовідповідності, гуманізації, гуманітаризації, демократизації та 
культуровідповідності (останній передбачає оволодіння суб’єктами навчання науковими знаннями як 
складниками загальної культури). У цьому зв’язку академік АПН України О.Я. Савченко досить слушно 
зазначає, що “сучасна освіта вимагає особистісно-орієнтованої моделі навчального процесу” [1:4]. 
Природно, що таке навчання базується на засадах свободи, відповідальності, співпраці, самодіяльності, 
творчої індивідуальності. 

Зазначимо, що поняття “педагогічна технологія” сучасною наукою трактується неоднозначно. 
Московський дидакт І.Я. Лернер визначає її як сукупність необхідної та відтворюваної послідовності 
педагогічних дій учителя й учня. Американський учений С. Споулінг (основоположник запровадження 
педагогічних технологій у вузах США) підкреслює насамперед оптимальність технологій, яка передбачає 
конструювання адекватних прийомів і засобів. Японський професор Т. Сакамото виділяє таку домінанту 
педагогічних технологій як системний спосіб мислення, який детермінується систематизацією освіти. 
Загалом не применшуючи вкладу зазначених учених, вважаємо доречним підтримати думку професора 
В.Ф. Паламарчук про технології навчання як моделювання його змісту, форм і методів відповідно до 
поставленої мети, котре при цьому оптимізує здатність суб’єктів навчання до широкого включення у 
діяльність їх внутрішніх сутнісних сил. 

Доречно відзначити, що на початку 90-х рр. досить активно ведеться спроба розроблення новітніх 
навчальних технологій. Загальнонаукове, філософське розуміння нового характеризується двома 
ознаками: перетворенням явищ, речей, процесів, новизною оригінального продукту діяльності. 
“Педагогічні інновації - це результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень педагогічних 
проблем” [2:5]. Саме результатом такого пошуку і виявляються нові навчальні технології. Загальною 
тенденцією нових технологій є їх інтенсифікація, прискорений спосіб оволодіння студентами науковою 
інформацією. За такого підходу метою навчання стає не накопичення знань і вмінь, а постійне 
збагачення досвідом творчої діяльності, що спонукає до пізнання самоорганізуючі та самореалізуючі 
сутнісні сили особистості студента. Загалом нові технології базуються на діяльнісному підході, котрий 
передбачає не просте засвоєння нових знань, а, насамперед, способи цього засвоєння та способи 
аналогій, створення ситуацій, які стимулюють самостійні відкриття студентської молоді. 

Реалізація нових технологій у навчальному процесі вузу можлива за таких умов: персоніфікованого 
викладу матеріалу в аспекті його історичного становлення і розвитку (у діяльності викладача), 
акцентування етичних й естетичних цінностей навчального матеріалу, емоціогенності змісту та 
організації пізнавальної діяльності студентів, стимулювання самонавчання та самопізнання студентів, 
діалогічного навчання (співпраці) викладача і студента, варіативності змісту та організації навчання 
студентів, використанням інтерактивних методів навчання. 

До нових технологій відносять: модульне, комп’ютерне, контекстне навчання, інтерактивні навчальні 
методи та рейтингову систему оцінювання результатів пізнавальної діяльності студентів (учнів) та ін. 
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В основу модульного навчання покладено поділ змісту матеріалу навчальної дисципліни на логічно 
завершені частини – модулі. Модуль – це функціональний вузол, завершений блок інформації. 
Особливістю є те, що зміст навчання мусить проектуватися завершеними блоками, щоб отримати 
можливість конструювання цілісної системи навчання. За цих умов зміст вивчення окремої дисципліни 
складається із взаємопов’язаних модулів. Зазначимо, що у західних моделях освіти модульне навчання є 
домінуючим в умовах вивчення інтегрованих курсів з подальшою тестовою системою оцінювання 
результатів пізнавальної діяльності. 

Суттєво, що кожен модуль має чітку структуру, а також те, що елементи самого модуля можуть 
змінюватися, доповнюватися. Доповнюючи, конструюючи елементи різних модулів, можна створювати 
нові. Досвід  українських педагогів (А.М. Алексюк, А.М. Бойко та ін.) показує, що використання 
модульної системи навчання є можливим й у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Природно, що за 
цих умов принципово змінюється взаємодія педагога і студента: студент має змогу частково або 
повністю самостійно працювати згідно з програмою, котра передбачає: а) цільовий план дій; б) банк 
інформації; в) методичне керівництво з досягнення дидактичної мети. Складність тут виявляється у тому, 
що навчальний матеріал у вигляді завершених блоків та окремих модулів має забезпечувати можливість 
конструювання єдності й цілісності мети вивчення самої дисципліни та передбачати при цьому 
можливість інтеграції різних форм і видів навчання. 

Важливим є й те, що в умовах модульного навчання змінюються функції педагога, які є 
інформаційними, консультативними, координуючими та контролюючими. Таким чином, у модульному 
навчанні педагогічні технології здійснюються не за темами окремого заняття, а за модулями. При цьому 
стрижневим є врахування індивідуальності особистості кожного студента. Суттєвим є й те, що у 
структуруванні модулів викладач, конструюючи курс, враховує обов’язкові для вивчення теми та теми 
додаткової частини програми, з яких добирається матеріал для розгляду з урахуванням рівня підготовки 
студентів та їхніх інтересів. 

Загалом перевагами даного навчання є більш чіткий розвиток позитивної мотивації, змога 
структурування та усвідомлення зв’язків між досліджуваними явищами, пояснення зв’язків, та їх аналіз, 
вироблення технології процесу та шляхів регулювання, відтворення теорії явища та шляхів застосування; 
здатність до прогнозування певних явищ. У такий спосіб студенти долучаються не лише до процесу 
пізнання, а й до навчально-наукової діяльності, що дозволяє активізувати їх оволодіння конкретним 
предметом. За таких умов модульне навчання стає індивідуалізованим оволодінням матеріалу за 
модулями з метою засвоєння теорії й технології, управління цим процесом з прогнозуванням розвитку 
самих студентів. 

З початку 70-х рр. у західних моделях освіти інтенсивно використовується комп’ютерне навчання. За 
американським професор Норманом, комп’ютерне навчання передбачає: загальне знання ЕОМ, уміння 
прогнозування, розроблення програм і методів оволодіння ними. 

За такого підходу реалізованими можуть бути наступні програми: засвоєння нових понять і знань 
(досить є близьким до програмованого навчання, оскільки комп’ютер використовується лише як засіб 
навчання, що не передбачає розгорнутого діалогу); реалізацію проблемного навчання (генерують 
навчальні впливи, вказують алгоритм розв'язку проблемних ситуацій: навчальних текстів, питань, задачі, 
підказки, що дозволяє вдосконалювати стратегію навчання); формування вмінь і навичок 
(використовуються після засвоєння певного теоретичного матеріалу і мають усталений алгоритм); 
моделювання й аналіз конкретних наукових (технологічних) ситуацій (особливо є доречними при 
вивченні педагогічних дисциплін, оскільки дозволяють коректувати майбутні професійні вміння вчителів 
у конкретних навчально-виховних ситуаціях). Очевидно у процесі підготовки майбутніх учителів такими 
могли б бути програми формування їхніх професійних умінь, а також програми, за якими навчальний 
процес базувався б на засадах рольової гри (цікавим у цьому аспекті є знайомство з досвідом аналогічної 
підготовки у світовому співтоваристві за матеріалами мережі Internet). 

Зазначимо, що перевагами комп’ютерного навчання є те, що викладач звільняється від необхідності 
контролювати кожен крок студентів при розв’язку ними різноманітних пізнавальних задач, має 
можливість більше уваги приділяти індивідуальній роботі з кожним, а отримання доступу до бази даних 
дозволяє коректувати індивідуально-особистісне зростання кожного конкретного майбутнього вчителя. 

Новим напрямком підготовки майбутніх учителів є контекстне навчання, сутність якого полягає в 
інтеграції освіти, науки й виробництва. За Кондратьєвою А.Л. [3], існує п’ять основних суперечностей 
між тим, що і як вивчав студент у вузі, і тим, чим він буде займатися в освітньо-виховних інституціях: 
1) між абстрактним предметом майбутньої професійної діяльності й реальним предметом професійної 
діяльності спеціаліста; 2) між диференціацією досвіду, знань у навчальних дисциплінах і системним 
використанням у подальшій трудовій діяльності; 3) між опорою на традиційні засоби навчання і 
залучення до професійної діяльності всіх сутнісних сил особистості спеціаліста; 4) між індивідуальним 
характером навчальної діяльності студента та колективним характером професійної діяльності, яка 
передбачає обмін досвідом з колегами, взаємодію та спілкування з ними та учнями загальноосвітніх 
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закладів; 5) між пасивною позицією студента в традиційному навчанні (епізодичне виконання завдань, 
періодичні відповіді на запитання викладача та ін.) та принциповою, активною та ініціативною позицією 
спеціаліста у навчально-виховній діяльності школи. 

У традиційному розумінні навчальна й професійна діяльність - це принципово різні реальності, 
оскільки при переході від навчання до праці справа не зводиться до простого застосування знань на 
практиці. Якщо у пізнавальній діяльності знання є її предметом, тобто тим, на що спрямована активність 
студента, то в професійній діяльності ці знання, вміння мають перетворюватися на засіб вирішення 
принципово інших задач. Процес такого перетворення є надто важливим і складним для молодого 
спеціаліста. Саме необхідність полегшити цей перехід і зумовила вимоги інтеграції вузівського навчання 
і процесу цілісної вчительської діяльності, що в свою чергу забезпечує умови для розвитку в студентів 
пізнавальних і професійних інтересів. 

Для розв’язання окреслених вище протиріч виникає нагальна потреба у структуруванні змісту освіти 
у педагогічних навчальних закладах за чітко усталеним алгоритмом. За концепцією контекстного 
навчання А.О. Вербицького [4], виділяються три блоки підготовки майбутнього вчителя: навчальна 
діяльність академічного типу, квазіпрофесійна діяльність та навчально-професійна діяльність. 

Форми навчальної діяльності відтворюють в основному академічні процедури (лекції, семінари, 
практичні заняття). Проте за умови їх проблемної побудови, простежується контекст майбутньої 
педагогічної діяльності: моделюються дії вчених-педагогів, інших напрямків науки, аби репродуктивно 
простежити динаміку розвитку наукових та педагогічних знань, загалом складнощі тут виникають на 
етапі читання лекційного курсу, оскільки інтерес до вивчення дисциплін у студентів ще незначний і 
подальший його розвиток зумовлюється не лише ерудицією викладача, а й здатністю до реалізації 
проблемності, мімікою, виразністю, цілісністю викладу і т.ін. 

Сутністю квазіпрофесійної діяльності є відтворення в аудиторних умовах майбутньої праці вчителя 
(моделюється соціальний та предметний зміст цієї діяльності). Саме у процесі вивчення педагогічних 
дисциплін виявляється можливість за допомогою навчальних, імітаційних, ділових ігор відтворювати 
контекст майбутньої професійної діяльності (моделювати епізоди уроків, взаємини вчителя й учня, 
вирішення складних конфліктних ситуацій та різні прийоми корекції майбутньої взаємодії з 
вихованцями). Важливо, що це потребує оволодіння активними педагогічними технологіями насамперед 
викладача, оскільки його роль у навчанні студентів кардинально змінюється. 

Навчально-професійна діяльність студентів реалізується в системі їх науково-дослідницької роботи, 
навчальних та навчально-виробничих практик, а також при виконанні курсових і дипломних робіт.Так, 
при проходженні педагогічної практики студенти мають змогу безпосереднього використання набутого 
(хоч і незначного) досвіду, а тому тут контекст ніби зливається із самою їх професійною діяльністю. 
Крім того, педагогічна практика дозволяє у подальшому вносити корективи щодо завершення вивчення 
педагогічних дисциплін (педагогічних технологій) студентами. Навчально-наукова діяльність студентів 
також за цих умов спрямовується на виявлення елементів майбутньої діяльності вчителя, оскільки у 
дослідництві передбачається поєднання різноманітних аналізів, кількісного вимірювання розвитку 
соціальних якостей вихованців з проектуванням прогресивних технологій оптимізації загального, 
фізичного та соціального зростання особистості школяра. Як підтверджує досвід, найздібніші 
випускники-дипломники вирішують педагогічні проблеми в межах окресленого алгоритму, вони здатні 
моделювати ситуації, які достатньо відтворюють реальні прогресивні взаємини міжособистісної 
взаємодії вчителя й учня. 

Отже, суттєвою характеристикою контекстного навчання є моделювання за допомогою знакових 
засобів (мовою навчальних дисциплін) предметного і соціального змісту майбутньої педагогічної 
діяльності. Тим самим у контекстному навчанні засобами знань (за знаковими системами) стають (ніби 
«проглядаються») контури професійної реальності, а тому абстрактні педагогічні положення (знання, 
суперечності, закономірності, принципи) щільніше зближуються з життям. 

Доречно відзначити, що вирішальною умовою реалізації контекстного навчання у професійно-
педагогічній підготовці майбутніх учителів є оволодіння ними інтерактивними методами. Сутність 
останніх полягає в системному включенні до процесу пізнання інтелектуальної, емоційної та практичної 
сфер особистості. Саме завдяки таким студент (учень) отримує змогу цілісно виявити власну активність 
у навчанні, тому, що цими методами передусім оволодівають самі студенти. До інтерактивних методів 
варто віднести: різноманітні ігри (навчальні, навчально-ділові, імітаційні, рольові, ), дискусії, 
психодрами, психомалюнки, синектики, маєвтики, сугестопедії, брейн-рингу, «КВК»; моделювання 
технологічних (педагогічних) ситуацій та «інтелектуального (у сучасній російській дидактиці вищої 
школи - метод «мізкового штурму») штурму». 

Використання останнього, як засвідчує досвід, є можливим на завершальному етапі оволодіння 
студентами навчально-виховними технологіями (VII семестр). Також важливо, що, попередньо знаючи 
тему заняття, студенти мають завчасно підготувати відповідні матеріали до занять. Отже, сутність цього 
методу виявляється в нестандартному (оригінальному) вирішенні майбутніми вчителями педагогічної 
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мікропроблеми як на рівні теорії, так і на рівні реальної (наближеної до реальної) практики. Також 
однією з умов оптимізації контекстного навчання є оволодіння студентами вміннями проведення 
нестандартних уроків, розв’язування педагогічних задач, моделювання навчально-виховних ситуацій 
тощо. 

Природно, що одним із шляхів поліпшення якості навчання, ефективного управління підготовкою 
фахівців у вищій школі є підвищення контролю за навчально-пізнавальною самостійною діяльністю 
студентів. Відомо, що у попередні десятиліття результати навчального пізнання студентів та учнів ЗОШ 
оцінювалися за 5-бальною шкалою. Проте такий підхід був дещо спрощеним. Тому вже на початку 80-х 
років П.І.Сікорським запропонована 6-бальна шкала оцінки, а В.Ф.Шаталовим - 10-бальна. 

В останні роки, слідуючи за західними моделями оцінювання, в Україні все відчутнішою стає 
тенденція до рейтингової системи оцінювання пізнавальної діяльності учнів шкіл та студентів. У 
педагогіці вищої школи, зокрема, досвід такого напрацювання здійснено стосовно контролю рівня та 
якості підготовки майбутніх учителів (А.М.Алексюк, А.М.Бойко, М.Д.Касьяненко та ін.). Спроби 
визначити рейтинг учня (студента) в навчальній групі є можливим і за умови збереження існуючої 
п’ятибальної системи. Для цього після закінчення семестру (чверті) викладач визначає рейтинг за 
формулою: 

R C=
Σ

  , де Σ - сума балів, набраних студентом (учнем); С - кількість студентів (учнів) у навчальній 

групі. Звичайно, за такого підходу кількісні показники, на наше переконання, будуть не повною мірою 
об’єктивними, оскільки існує надто велика їх щільність («5», «4», «3», «2»). 

Очевидно, надійність такого оцінювання зросла б, якби попередньо група викладачів конкретної 
кафедри здійснила б експертизу й структурування кількісного оцінювання загального змісту та всієї 
системи завдань для студентів з конкретної дисципліни за семестр (навчальний рік). Тим самим за 
десятибальною шкалою попередньо визначається кількісна «вартість» кожного явища, положення, 
поняття, закону. Подальша технологія оцінювання могла б здійснюватися за вищезазначеною формулою. 

Слідуючи за М.Д.Касьяненком, вартісну оцінку видів завдань можна було б здійснювати в межах 
наступної структурно-логічної схеми: проста відповідь - 5; розв’язування задач - 10; складання опорних 
схем, конспектів - 15; написання реферату, самостійне виконання практичної роботи - 30; написання 
творчої роботи - 50; активна участь студента на заняттях - 10; виконання простих вправ - 3; підготовка 
тез - 10 і т.п. 

Досвід кафедри педагогіки засвідчує, що засобами активізації пізнавальної діяльності студентів 
стають не лише вищезапропоновані різновиди оцінювання, а й тести успішності. Останні передбачають 
використання системи спеціально дібраних завдань, що дозволяє за допомогою певної шкали нормативів 
якісно виміряти рівень засвоєння курсу, зокрема історії педагогіки [5]. 

Перевагою тестування є те, що воно грунтується на багатобальному кількісному і якісному 
вимірюванні знань, наприклад, у нашому досвіді з історії педагогіки. 

Ми використовували тестові завдання двох типів. До першого варто віднести завдання з 
конструйованою відповіддю. Позитивним наслідком їх використання є те, що порівняно за короткий 
термін можна легко визначити рівень засвоєння юнаками й дівчатами значної кількості фактологічних 
знань. При цьому потрібно враховувати те, що студентам пропонується вибір правильної відповіді, як 
правило, з п’яти варіантів, що унеможливлює відгадування. Все ж тестові завдання зазначеного типу не 
передбачають творчого підходу до розв’язання історико-педагогічних завдань. Тому вони доповнюються 
(у нашому посібнику) завданнями з вільноконструйованою відповіддю (завдання на доповнення чи 
завершення певного положення, завдання на моделювання певних технологій майбутньої діяльності за 
аналогією до історичної ретроспективи). Перевагою цього типу тестових завдань є те, що вони 
вимагають розгорнутих суджень, роздумів, аргументації, особистісних оцінок. Тим самим студент, 
наприклад, з курсу історії педагогіки має змогу самостійно оцінити рівень знання тієї чи іншої теми. Як 
свідчить досвід, обидві групи завдань та результати відповіді на них можуть поєднуватися зі звичайною 
системою оцінювання. 

Загалом аналіз та досвід реалізації нових навчальних технологій засвідчує, що всі вони не є 
самоціллю, проте дозволяють кардинально змінити навчальну й соціальну мотивацію студентів, 
розвивати їхню пізнавальну активність, самостійність та здатність до творчості, що, у свою чергу, є 
важливою умовою формування їхньої професійної спрямованості. 
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УДК 373.001 
О.А. Дубасенюк  

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ 

Розглядається факторна структура виховної діяльності педагогів загальноосвітньої школи в двох 
діяльнісних підпросторах. Подається аналіз показників для визначення оптимальних факторних рішень. 

Факторний аналіз є одним з найкращих сучасних інструментів дослідження. Він дозволяє разом з 
іншими методами дослідження створити комплексну модель явища, що аналізується. Цей метод 
виявився особливо ефективним за умови великої вибірки змінних. Факторний аналіз об′єднує ряд 
методів, які дають можливість виокремити систему показників, що характеризують виховну діяльність 
педагога чи значної кількості педагогів через невелику кількість гіпотетичних функціональних одиниць 
(факторів) при збереженні всієї існуючої інформації про вихідні показники. 

Головне завдання факторного аналізу - інтеграція q упорядкування явища, вироблення простої 
структури, яка б достатньою мірою відображала і відтворювала закономірності, що досліджуються. 
Висувається вихідна передумова наявності взаємозв′язку ряду змінних, що одночасно спостерігаються. 
Причому передбачається, що існування цього взаємозв′язку визначається наступним положенням: 
вихідні ознаки - це лише «поверхові індикатори», які побічно відображають приховані від прямого 
спостереження причини їх мінливості, знання яких призводить до простого і зрозумілого опису моделі. 
Кількісною мірою зв′язку між парами змінних виступає коефіцієнт кореляції. 

Пошук факторної структури явища, що аналізується, доцільно здійснювати відповідно до поданої 
нижче схеми [1]: 

1. Побудова матриці інтеркореляційних ознак і проведення серії попередніх розрахунків із 
виділенням різної кількості факторів. 

2. Відбір інформативних ознак. 
3. Змістовна інтерпретація факторів. 
Перетворення матриці вихідних даних у матрицю коефіцієнтів кореляції між змінними - перша з 

процедур факторного аналізу. 
При обробці на ЕОМ даних стандартної програми звичайно передбачається висновок і друкування 

кореляційної матриці. В деяких дослідженнях (Бобер Л.П.) факторному аналізу передує детальний аналіз 
кореляційної матриці зі спробою смислової інтерпретації окремих коефіцієнтів кореляції. При цьому не 
враховується, що одержана інформація про тісноту зв′язку між показниками, яка міститься у «чистому» 
коефіцієнті кореляції, при ігноруванні істотних зв′язків цих показників з іншими ознаками вихідної 
системи може виявитися хибною. Більш точною характеристикою тісноти зв′язку між змінними є 
часткові кореляції, які штучно включають вплив побіжних ознак. 

Однак інформація, що в них міститься, повністю виявляється у факторному аналізі [2]. Тому в 
нашому дослідженні ми відмовимося від детального аналізу одержаної кореляційної матриці. 

В процесі дослідження окремо аналізувалось факторне відображення виховної діяльності вчителів 
загальноосвітньої школи і викладачів професійної школи як в самооцінці, так і в оцінці експертів. 
Зробимо послідовно змістовну інтерпретацію виділених факторів. 

1. Аналіз факторної структури виховної діяльності вчителів загальноосвітньої школи в самооцінці. 
Факторному аналізу підлягали, зібрані за 30 параметрами і спеціальною процедурою дані, які 

характеризували різнобічно психолого-педагогічну структуру виховної діяльності у 120 педагогів. 
Виділені фактори пояснюють від 84,2 до 59,8 відсотків повної дисперсії змінних. Це непогані дані. 
Розглянемо далі, які частки повної дисперсії припадають на окремі фактори. 

У тринадцятифакторному рішенні на всі фактори з першого по тринадцятий приходиться 
відповідно 13,6; 9,5; 6,8; 7,4; 3,8; 7,6; 7,0; 6,8; 4,3; 4,25; 3,7; 4,5; 4,9% повної дисперсії (16,1; 10,9; 8,1; 8,8; 
4,6; 9,1; 8,4; 8,1; 5,2; 5,1; 4,4; 5,4; 5,9% сумарної спільності). Для подальшого аналізу та інтерпретації  
рекомендують [3:136] залишати лише ті фактори, на які припадає більше 5% повної дисперсії (при цьому 
потрібно враховувати і відсоток сумарної спільності), абсолютне значення яких не є меншим за 
одиницю. У тринадцятифакторному рішенні ці умови повністю задовольняють сім факторів, шість 
факторів - частково. 

Загалом наведені критерії не завжди узгоджуються між собою. Вони лише більш чи менш точно 
вказують на необхідність виділення ще одного фактора чи відкидання одного з виділених факторів. 
Остаточний висновок про включення чи невключення фактора у факторне рішення може бути зроблений 
після спроби його змістовного опису чи застосування більш потужних критеріїв. 

Другим етапом пошуку факторної структури виховної діяльності педагога є оцінка і аналіз самих 
ознак з точки зору їх близькості до загальної структури останніх ознак і стійкості їх поведінки [3:109]. 
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Ступінь близькості ознаки до структури явища, що досліджується, визначається за здатністю ознаки 
входити  у фактори з високим   навантаженням.  З цієї точки зору ми не маємо неінформованих ознак. 
Кожна з  них входить до того чи іншого фактора з високим навантаженням. 

Стійкість ознаки характеризується особливостями її поведінки при збільшенні кількості факторів. 
Практично кожен з них постійно групується з одними й тими ж ознаками  і не переходить від однієї 
групи до іншої в процесі збільшення факторів. Останнє свідчить про те, що фактори можуть виступати 
надійними індикаторами явища, яке досліджується [1:109]. 

Іноді факторне рішення може змінюватися через неоднорідність даних. Останнє може призвести до 
появи фактора, зумовленого лише цією неоднорідністю. Це необхідно мати на увазі під час інтерпретації 
результатів, а також розрізняти фактори, зумовлені діями зв′язків між змінними, фактори, причиною 
яких є неоднорідність даних, і змішані фактори. 

Керуючись цими положеннями, перейдемо до змістовної інтерпретації факторних рішень. 
У тринадцятифакторному рішенні до першого фактора з досить високим навантаженням увійшли 

змінні, що характеризують привабливість педагогічної професії з точки зору можливості підвищення 
інтелектуальної, загальнотрудової, суспільної, політехнічної  та фізичної підготовленості і, особливо, 
моральної вихованості (0,896) учнів. Цей фактор тлумачимо як «фактор професійної мотивації». Другий 
фактор інтерпретуємо як «фактор цілепокладання діяльності вчителя на творчий розвиток особистісних 
якостей учня». Він утворився головним чином від змінних, що описують цілеспрямованість діяльності 
педагога на всебічний творчий розвиток особистості вихованця і озброєння учнів способами творчих дій. 
Третій фактор інтерпретуємо як «фактор методично значущої мотивації». Максимальне навантаження 
цей фактор має від змінних 23, 24 (це відповідає самооцінці педагогами можливостей працювати над 
цікавими програмами і хорошими посібниками). 

Четвертий фактор тлумачимо як «фактор загальносоціальної мотивації». Він утворився від змінних, 
які відповідають самооцінці професійного середовища у становленні вчителя, можливостей поєднувати 
теоретичні знання з практикою виховання і навчання. Далі в змістовному плані можна інтерпретувати 
шостий, сьомий та восьмий фактори, які відповідають зазначеним вище статистичним критеріям. 
Шостий фактор - це фактор мотивації, зумовлений виховними цінностями вибору вчительської професії. 
Він утворився двома змінними з досить великим навантаженням. Це змінні, що характеризують 
показники впливу на вибір професії вчителя, зокрема бажання допомогти молоді у підготовці до 
самостійного життя, бажання взяти участь у вихованні молоді. 

Сьомий фактор визначаємо як «фактор інноваційної, творчої мотивації». Він утворився від досить 
значущих показників. Педагоги вважають головною ціннісною ознакою педагогічної професії 
можливість реалізувати себе у творчості, готувати учнів до практичного застосування отриманих знань у 
трудовій діяльності, надавати допомогу батькам у вихованні дітей. 

Восьмий фактор тлумачимо як «фактор професійної цілеспрямованості». Максимальне навантаження 
цей фактор має від змінних, що характеризують такі першочергові цілі в роботі педагога, як 
прищеплення інтересу до свого предмета, формування творчого ставлення до навчальної діяльності. 
Останні чинники одержали максимальне навантаження на один з показників, наприклад, п′ятий, 
четвертий - інтерес до педагогічної діяльності, дев′ятий - на п′ятий - цілеспрямованість діяльності 
вчителя на формування глибоких і міцних знань в учнів. Проте ці показники слабко пов′язані з іншими 
показниками фактора, до того ж, ці фактори не відповідають усім вимогам статистичних критеріїв, тому 
ми не будемо далі їх розглядати. 

У семифакторному рішенні на всі фактори (з першого по сьомий) приходиться відповідно 14,3; 15,8; 
7,9; 7,5; 8,3; 8,5; 6,5% повної дисперсії (20,9; 23,1; 10,9; 11; 12,2; 12,4; 9,5% сумарної спільності). 
Виділені фактори відповідають усім вимогам статистичних критеріїв. Проаналізуємо їх у змістовному 
плані. Перший фактор семифакторного рішення повністю збігається з першим фактором 
тринадцятифакторного рішення і тому тлумачиться нами як «фактор професійної мотивації». Другий 
фактор даного рішення включає всі показники аналогічного рішення і тому тлумачиться нами як «фактор 
професійної мотивації». Другий фактор цього рішення включає всі показники аналогічного фактора у 
тринадцятифакторному рішенні, але він збагачений рядом показників, що характеризують 
цілеспрямованість педагогічної діяльності. Потрібно зазначити, що ядро цього фактора збігається з 
ядром, що містить другий фактор попереднього факторного рішення і до того ж змінна сім характеризує 
цілеспрямованість діяльності педагога-вихователя на формування в учнів творчого ставлення до 
навчальної діяльності, тому цей фактор тлумачимо як «фактор цілепокладання на творчий розвиток 
особистості учнів». 

Третій фактор однаковий з аналогічним фактором попереднього рішення і тому тлумачиться як 
«фактор методично значущої мотивації». Четвертий фактор з тих же причин тлумачиться як «фактор 
загально-соціальної мотивації». 

П′ятий фактор має ядро аналогічних показників до сьомого фактора попереднього рішення, які й у 
цьому рішенні мають максимальне навантаження на фактор. Крім того , подаються з трохи  меншим 
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навантаженням показники, що характеризують соціальну значущість учительської професії, 
цілеспрямованість діяльності педагога на розвиток громадської активності учнів. Тому в поєднанні з 
попередніми інтегрованими показниками цей фактор будемо тлумачити як «фактор професійної 
інноваційної творчої мотивації». 

Шостий фактор також збігається з аналогічним фактором попереднього факторного рішення і 
тлумачиться нами відповідно як «фактор мотивації вибору педагогічної професії». Сьомий фактор не має 
аналогічного інтегрованого такими показниками фактора, проте слід зазначити, що змінні, які 
навантажують максимально цей фактор, виступають поодинці у факторах попереднього рішення. 
Сьомий фактор тлумачимо як «фактор педагогічної спрямованості», бо він відображає найбільшою 
мірою такі показники, як інтерес до педагогічної діяльності, відповідність роботи характеру, здібностям 
учителя в самооцінці та результативність діяльності педагога. 

У п′ятифакторному рішенні на всі фактори з першого по сьомий приходиться відповідно 7,1; 18,2; 
8,2; 10,4; 15,9% повної дисперсії (11,9; 30,4; 13,6; 17,5; 26,6% сумарної спільності). Виділені фактори 
відповідають вимогам статистичних критеріїв. Також проаналізуємо їх у змістовному плані. 

Перший фактор утворився за рахунок максимального навантаження на фактор змінних, що аналогічні 
до сьомого фактора у семифакторному рішенні. Оскільки максимально навантаження на фактор 
припадає на показник результативності діяльності педагога-вихователя, то у поєднанні зі змінними, що 
характеризують педагогічну спрямованість, цей фактор тлумачитимемо як «фактор самооцінки 
результативності діяльності педагога». 

Другий, третій та четвертий фактори практично ідентичні з аналогічними факторами у тринадцяти- та 
семифакторному рішенні й тому відповідно тлумачаться як «фактор цілепокладання на творчий розвиток 
особистості учня» та «фактор методично значущої мотивації», «фактор загально-соціальної мотивації». 
Стосовно п′ятого фактора, то він за своїми навантаженнями на фактор показників однаковий з першими 
факторами попередніх факторних рішень. Враховуючи це, даний фактор тлумачимо як «фактор 
професійної мотивації». В даному випадку цей фактор дещо збагатився показниками, які підкреслюють 
бажання вчителів брати участь у вихованні молоді. 

Далі нам потрібно вибрати найкраще з трьох факторних рішень. Цей вибір не може бути здійснений 
лише за статистичними критеріями (з точки зору цих критеріїв перевагу необхідно віддати 
п′ятифакторному рішенню). Крім них, рекомендують [1:107] використовувати наступні п′ять 
взаємопов′язаних показників: 

1. Інтерпретованість факторів - характеристика ступеня відповідності системи виявлених факторів 
структурі явища, що вивчається. 

2. Гомогенність, що свідчить про внутрішню однорідність виділених факторів і оцінюється через 
кількість ознак, що тісно пов′язані з цим фактором. Для виділення останніх користуються пороговим 
значенням коефіцієнтів кореляції ознак із відповідним фактором, що дорівнює: 

 

аl= 15,
ml

, де m - кількість ознак, що увійшли до l-того фактора. 

3. Контрастність факторного рішення, що визначається за співвідношенням зв′язків між факторами та 
ознаками в середині кожного з них. Контрастність є тим вищою, чим зв′язки між ознаками, які формують 
фактор, міцніші за зв′язки між факторами. Для визначення контрастності слід врахувати три величини: 
максимальний модуль коефіцієнта кореляції між факторами - max Rl , максимальне навантаження 

ознаки за фактором - min ( )R x fj l⋅ ⋅  і сумарну кількість ознак із навантаженнями вище за max Rl . 

Якщо контрастність факторного рішення невисока (у ньому є багато ознак із навантаженням нижче від 
максимального коефіцієнта кореляції між факторами), то отримана факторна структура буде надто 
аморфною і розмитою. 

4. Інформаційна надійність оцінюється за кількістю взаєпов′язаних ознак, що об′єднуються у факторі. 
Оскільки кожна ознака містить помилку виміру, то оцінка значення фактора стає більш точною з ростом  
кількості ознак, що враховуються. 

5. Сталість основної структури факторів, тобто збереження факторів із збільшенням кількості груп. 
Відносна незмінність факторної групи показників при збільшенні кількості факторів, що враховуються, 
може бути ознакою достовірності фактора, наявність схожості показників, що ними об′єднуються. 
Кількість факторів вважається достатньою, якщо доданий до цього вихідного рішення фактор не вносить 
суттєвих змін у кінцеве факторне рішення, а новий «кінцевий» фактор, що з′являється, не має 
статистичного та інтерпретаційного значення [1:137]. 

Результати порівняльного аналізу трьох варіантів факторних рішень за критеріями інтерпретованості, 
гомогенності, контрастності та інформаційної надійності виведені  у табл.1. Дані таблиці свідчать про 
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суттєву перевагу п′ятифакторного рішення. Воно має більшу контрастність, інформаційну надійність та 
гомогенність. Перевага цього рішення підтверджується змістовно: всі п′ять факторів добре 
інтерпретуються і відображають важливі сторони об′єкта нашого дослідження. Ці фактори стабільні: 
вони практично без будь-яких змін виявляються в інших варіантах факторних рішень. Додавання до 
п′ятифакторної моделі шостого і сьомого факторів не має статистичного та інтерпретаційного смислу. 

У зв′язку з останнім ми приймаємо п′ятифакторне рішення як вихідне для подальшого більш 
глибокого дослідження. Аналіз показує, що практично всі ознаки, що входять до п′ятифакторної моделі, 
достатньо інформативні. Про це свідчать розрахунки значень зв′язків тих ознак з факторами, 
навантаження яких вище за поріг гомогенності, розрахованих за нижчою межею вимог до жорсткості 
зв′язків між ознаками і факторами. Можна вважати, що вибір ознак здійснений правильно. 

Далі розглянемо підпростір наступних шкал, що формують поняття і структуру професійної виховної 
діяльності вчителя загальноосвітньої середньої школи в його самооцінці. В результаті пошуку факторної 
структури за допомогою факторного аналізу було отримано одинадцяти-, семи-, чотирифакторне 
рішення. Виділені фактори пояснюють від 82,8 до 60,6% повної дисперсії змінних. Знову проаналізуємо, 
які частки  повної дисперсії приходяться на окремі фактори. 

В одинадцятифакторному відображенні на перший - одинадцятий фактор приходиться відповідно 
21,4; 8,7; 7,5; 5,9; 4,0; 4,1; 5,2; 8,8; 10,5; 2,8; 4,0% повної дисперсії (25,8; 10,5; 8,9; 7,1; 4,8; 4,9; 6,3; 10,6; 
12,6; 3,4; 4,8% сумарної спільності). Враховуючи вимоги статистичних критеріїв, залишаємо для аналізу 
сім факторів. 

Табл.1.  
Порівняльні характеристики 
 варіантів факторних рішень 

у самооцінці педагогами. 
  Діяльнісний підпростір 3с1 Діяльнісний підпростір 3с2 
№ Критерії якості 

факторних рішень 
Варіанти рішень 

(кількість факторів) 
Варіанти рішень 

(кількість факторів) 
  5 7 13 4 7 11 

1.  Інтерпретованість 
(кількість факторів, що добре 

інтерпретується) 

5 6 7 4 5 6 

2. Гомогенність (кількість 
шкал із навантаженнями, вищи-
ми від порогу гомогенності) 

42 (64)* 41 (68) 40 (65) 50 (71) 46 (77) 54 (78) 

3. Контрастність: 
а) максимальний модуль 

коефіцієнта кореляції між 
факторами 

0,436 0,343 0,465 0,384 0,458 0,440 

 б) мінімальне 
навантаження за фактором 

0,1025 0,1004 0,1001 0,1005 0,1053 0,101 

 в) кількість ознак з 
навантаженнями вищими за  
поріг гомогенності 

32 33 29 40 32 38 

4. Інформаційна надійність 
(мінімальна кількість ознак у 
факторі) 

17 15 11 18 15 11 

*У дужках подана кількість шкал із навантаженнями, вищими за поріг гомогенності, що 
розрахований за «нижнім» порогом вимог до «жорсткості» зв′язків між ознаками і факторами [1:108]. 

Проаналізуємо подане факторне рішення у змістовному плані. До  першого фактора 
тринадцятифакторного рішення з досить високим навантаженням увійшли змінні, що характеризують 
відповідно систему відносин, якій притаманні вияв чутливості до колег, учнів, батьків, педагогічна 
спрямованість на стимулювання учнів до розв′язання творчих, пізнавальних завдань, створення творчих 
моральних ситуацій у процесі виховання, самооцінка ступеня важливості педагогічних умінь з виховної 
роботи (гностичних, проектувальних, конструктивних, комунікативних, організаторських). Ураховуючи 
змістовну інтерпретацію, цей чинник будемо тлумачити як «фактор виховної умілості чи виховної 
майстерності». 

Другий фактор утворився на базі показників, які визначають якості педагога чи певні чинники, що 
впливають на авторитет учителя. Особливо відзначається в самооцінці педагогами роль знань, досвіду, 
професійної майстерності, любов до вихованців, виховної діяльності. Цей фактор інтерпретуємо як 
«фактор авторитетності педагога чи міри виховного впливу вчителя на учнів». 
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Третій фактор містить ряд змінних, що зазначають найбільш плідну для педагога спрямованість 
зусиль для його власного розвитку, зокрема постійне врахування вимог, пов′язаних із майбутнім 
життєвим і професійним самовизначенням учнів, підготовку їх до подолання утруднень у цьому напрямі, 
намагання вчителя зробити предмет, що вивчається, головним засобом формування особистості учня. 
Такий фактор визначаємо як «фактор професійної виховної спрямованості». 

Четвертий фактор найбільшою мірою навантажений змінними, що описують вплив певної системи 
відносин на результат виховної діяльності педагога зокрема, формування в учнів інтересу до суспільно-
політичних подій у країні та за рубежем, формування їх самосвідомості, обмін досвідом, надання 
допомоги своїм колегам; наявність системи самоосвіти. Цей фактор визначаємо як «фактор самооцінки 
продуктивної системи відносин». 

Сьомий фактор містить два показники, що відображають міру впливу предмета, що викладається, як 
засіб формування особистості учня і підготовку учнів до подолання утруднень у майбутньому житті та 
професійній діяльності. Даний фактор тлумачимо як «фактор професійних знань педагога». 

Восьмий фактор інтегрує ознаки, що також характеризують показники продуктивної системи 
відносин. Цей фактор фактично аналогічний до четвертого фактора, але його показники мають дещо 
більше навантаження на фактор, тому його також тлумачимо як «фактор самооцінки продуктивної 
системи відносин», спрямований на виявлення і розвиток творчого потенціалу учнів і проектування їх в 
поведінці та діяльності позитивного. 

Дев′ятий фактор утворився за рахунок показників, що мають найбільше навантаження на фактор. 
Дані показники знов відносяться до шкали, яка характеризує ступінь продуктивності системи відносин, 
що впливає на результати праці педагога-вихователя. В цьому випадку акцентується увага на важливості 
впливу на результативність праці наявності оригінальної системи формування в учнів культури 
розумової праці, системи естетичної та етичної культури, системи вивчення учнів. Тому цей фактор 
тлумачимо як «фактор інноваційної системи відносин». 

За аналогічною процедурою в оцінці компетентних суддів усього виділилося шість факторів: 
«професійно-педагогічної підготовленості», «цілеспрямованості виховної діяльності педагога на 
формування моральних якостей учнів», «цілеспрямованості виховної діяльності педагога на життєве і 
професійне самовизначення учнів», «фактор професійно-педагогічної компетентності педагога-
вихователя», «фактор продуктивності виховної діяльності педагога», «фактор загальновиховної умілості 
або виховної майстерності». 

Якщо порівняти, зіставити фактори, отримані в самооцінці педагогами й оцінці експертами, то можна 
зробити висновок, що вони доповнюють одне одного  і дають можливість побудувати структурну модель 
виховної діяльності вчителя загальноосвітньої школи. Порівняно з літературними даними наша модель 
також містить такі основні блоки, як мотиваційний, орієнтаційний, операційний, енергетичний, оцінку 
результативності дій учителя. 
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УДК 37 (09 У) 
Н.Ю.Рудницька 

ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУТТЄВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КРАЄЗНАВСТВА УЧНЯМИ 
ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ВОЛИНІ (20-ТІ РР. ХХ СТ.) 

У статті розглянуто особливості вивчення краєзнавства учнями початкових шкіл Волині в  20-тих рр. 
ХХ ст. Запропонований дидактичний аналіз змісту краєзнавчих тем  і виділені домінуючі тенденції. 

На сучасному етапі розвитку вітчизняної освіти активізуються пошуки змісту й форм вивчення 
рідного краю в загальноосвітніх школах.  Природно, що  це вимагає кардинальних змін як у завданнях, 
змісті, так і у формах організації навчальної та  позанавчальної роботи, а також удосконалення форм 
пошуково-краєзнавчої діяльності учнів. Актуальність даної проблеми пов’язана із завданнями Державної 
національної програми "Освіта"  / «Україна XXI століття»/, згідно з якими в загальноосвітніх школах 
різних регіонів України в 5-ому класі  з 1992-93 н.р. вивчається новий навчальний предмет "Рідний 
край". Курс краєзнавства при цьому бере на себе різнопланове смислове, процесуальне та категорійне 
навантаження, а саме: 

 1. Світоглядне, яке передбачає формування цілісного світосприйняття на основі вивчення рідного 
краю та пов’язаних із ним світоглядних уявлень. При цьому цілісне світосприйняття розглядається нами 
невіддільно від світосприйняття національного: пізнаючи матеріальні й духовні цінності рідного народу, 
свого краю, учні засвоюють і відображене світорозуміння. Український світогляд розкриває народне 
ставлення до природи, людини, пояснює смисл життя, місце людини в ньому. Світогляд грунтується на 
розумінні народом таких фундаментальних понять, як світ, людина, народ, духовність та ін. 

Краєзнавство при цьому тлумачиться нами як визначальний чинник формування «кореневої системи» 
духовності дитини. 

2. Соціальне, причому є сенс говорити про заповнення мезорівня соціалізації дітей у процесі 
краєзнавчої роботи. 

3. Виховне, тобто формування в школярів любові до рідного краю і на цій основі розвитку в них 
турботливого ставлення до навколишнього середовища та поглиблення патріотичних почуттів. 

Разом з тим  школами Волині в 20-тих рр. ХХ ст. нагромаджено певний позитивний досвід вивчення 
географічного, історичного, літературного, краєзнавчого матеріалу як на уроках, так і в позанавчальний 
час. У зв’язку з цим доцільно було б використати й позитивний досвід вивчення рідного краю учнями 
шкіл-семирічок 20-тих років, зокрема й шкіл Волинського краю. 

У перші пожовтневі роки відбулася цілковита зміна державної  освітньої політики. Найбільша увага 
зверталася на загальні питання народної освіти. Найактуальнішою проблемою в ці роки був перехід до 
єдиної трудової школи. 

Про напрямок освітньої політики уряду УНР дає уявлення "Циркуляр до директорів середніх шкіл всіх 
відомств та інспекторів вищих початкових, торгових та ін. шкіл України", підписаний Генеральним 
секретарем народної освіти І.Стешенком. У цьому документі зазначалося, що  одним із головних 
завдань нової школи мусить бути виховання дітей у повазі до нового ладу в Україні, до нашого 
відродженого краю. У циркулярі наголошувалося на необхідності запровадження в школах курсу 
українознавства ( українська мова і література, історія та географія України з елементами 
краєзнавства)[1: 29]. Значна увага проблемам вивчення рідного краю в ці часи приділялася в журналі 
Всеукраїнської вчительської спілки "Вільна українська школа" (Київ), зокрема дисциплінам, що 
включались у курс українознавства. Так, П.Клименко в статті "Навчання історії у початковій школі" 
зазначав, що  учнів початкових класів  шляхом вивчення краєзнавчого та етнографічного матеріалу 
необхідно підвести до розуміння своєї належності до української нації [2]. 

За часів гетьманату Департамент Нижчої Освіти в 1918 році видав "Тимчасові програми для 
початкових шкіл на 1918-1919 н. р."[3]. З української мови й письма в тимчасових програмах 
пропонувались бесіди на теми з життя, що оточує дитину, бесіди за картинками та перекази прочитаного, 
письмо на теми оточуючого життя та за картинками [3, 5]. 

Під час вивчення математики в нижчій початковій школі діти повинні були вдосконалювати 
арифметичні знання на задачах, зміст яких пов’язаний із реальністю. "У наших школах це будуть задачі 
переважно сільськогосподарського змісту. Одначе, маючи на увазі поступовий розвиток сільського 
господарства, а також особливості місцевості, де є школа, потрібно вводити задачі, що торкаються 
кооперації, торгівлі, промисловості" [3: 14]. 

З третього року навчання вводиться пропедевтичний курс географії у зв'язку з краєзнавством, яке 
вивчається без підручника, на основі спостережень, самостійної роботи учнів, за допомогою екскурсій. 
Програма включає також знайомство зі школою та її околицями, планом і масштабом, із землею, 
грунтом, зокрема грунтом біля села (міста), грунтовими водами, річкою коло села (міста), промислами в 
селі (місті), торгівлею в селі (місті). Також даються поняття про повіт, його межі , про губернію та її 
межі. Діти дізнаються, до якої волості й до якого повіту та губернії належить рідне село. Одним із 
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основних методів вивчення географії у зв'язку з краєзнавством програмою передбачався метод 
систематичних спостережень за опадами, хмарністю, вітром і температурою повітря, спостереження за 
висотою сонця, обрієм, точками сходу й заходу, довжиною дня й ночі в різні пори року [3: 15-16]. 

 З третього класу також вводиться пропедевтичний курс з історії України. "Підручника з історії для 
учнів початкової школи не потрібно. Відомості з рідної історії подаються шляхом бесід, колективного 
читання, ознайомлення з народними поетичними творами та, по змозі, драматизацією їх, а також шляхом 
екскурсій" [3: 18-19]. "У 4-й групі бажано звернути увагу дітей на художні багатства рідного краю - 
зацікавити їх вишиванням, мережками, старовинними убраннями, посудом, різьбою та ін." [3: 22]. 

Перед новим 1920-1921 н.р. Наркомос УРСР видав навчальні плани єдиної семирічної трудової 
школи, в яких на краєзнавство в 1-ому класі відводилося 12 год., у 2-ому-12 год., у 3-ому - 13 год. Отже, 
навчальні плани 1920-1921 н.р. пропонували в 1- 3 класах у процесі вивчення рідної мови, арифметики й 
природознавства проводити уроки «краєзнавства», тобто знайомити учнів з історією, географією та 
економікою місцевості. 

 У 1922 році необхідність систематичної методичної роботи на місцях призвела до заснування в 
частині губерній губметодкомів (губернських методичних комітетів), які визначали зміст педагогічної 
роботи освітніх установ й об'єднували широкі методичні пошуки. Під керівництвом губметодкомів 
здійснювалась освітня робота на місцях. Із 1923 року методичні органи починають існувати не тільки в 
губернських центрах, а і в значній частині окружних. Після закінчення 3-ї сесії Наукпедкому, що 
відбулася в Харкові 16-24 жовтня 1924 року, 1 листопада 1924 року на нараді губінспекторів Волині було 
прийнято рішення про заснування на Волині губернського учбово-методичного комітету, перед яким 
ставилися наступні завдання:  

1. Організація окружних методкомів та районних методичних бюро й допомога їм у роботі. 
2. Встановлення органічного зв'язку з педвузами м. Житомира й периферії та використання їх для 

методичної роботи.  
3. Введення нових комплексних програм із точним обліком  педагогічних досягнень.  
4. Систематична перепідготовка вчительства. 
5. Перегляд "Порадника по соцвиху" із залученням до цієї роботи широких мас учительства, 

зокрема вироблення комплексних програм для 2-го концентру міської семилітки, для якого в 
"Пораднику" подається недостатня кількість матеріалу. 

6. Вироблення конкретних вказівок учителям, як працювати над комплексними програмами.  
7. Вважати необхідним і можливим перейти з поточного навчального року на комплексні 

програми в масовій школі: в 1-й і 2-й групі обов'язково, а в останніх групах  - факультативно. Разом із 
тим губучметодком мав виробити досвід систематичного введення комплексних програм не тільки в 
перших чотирьох групах, а й в 2-му концентрі 7-літки.  

8. Широка організація роботи щодо збирання й розроблення місцевих матеріалів із краєзнавства, 
що мають скласти зміст для нових комплексних програм трудшкіл [4: 96]. 

З боку губнаросвіти перед методкомом було поставлено завдання: 
− обслуговувати справу перепідготовки вчительства;  
− здійснювати методичне керівництво навчальними установами округи. 
Волинський методком приділяв увагу таким методам навчання в початковій школі, які були 

нерозривно пов'язані з методами шкільного краєзнавства, а саме: бесідам, розповідям-поясненням, 
екскурсії, веденням календаря погоди і природи, спостереженням, практичним роботам, дослідженням. 

Учителі Волинської округи також використовували різноманітні методи шкільного краєзнавства. У 
своєму звіті про роботу в першому триместрі 1924-1925 н. р. вчителі 8-ї трудової школи м. Житомира 
вказували, що вони користувалися під час викладання такими методами й прийомами: вчителька 1-го 
класу О. Виговська використовувала у своїй роботі бесіди за картинками, ведення календаря природи і 
погоди, спостереження за змінами в природі, складання діаграм ( вік сім'ї учня, соціальне положення 
батьків учня, відвідування школи учнями класу), а також малювання, виконання аплікацій, екскурсії в 
поле, в сад, ліс, на город, до млина, до ріки, в музей, на водопровідну станцію. Вона також вказує, що 
велися підготовчі бесіди до проведення екскурсій, підводився підсумок екскурсії, а після її закінчення 
зібраний матеріал - квіти, трави, листя - систематизувався, засушувався, наклеювався на папір, 
замальовувався [5:18]. 

Учителька 2-го класу 8-ї трудової школи м.Житомира В.Заїковська в своєму звіті повідомляє, що 
вона під час викладання використовує такі методи, прийоми й форми роботи: бесіду, колективну 
письмову роботу на тему "Осінь", домашній твір на тему "Моє улюблене заняття", класний твір 
"Листопад", ведення календаря погоди і природи, спостереження за станом погоди восени й осінніми 
явищами природи, екскурсії в поле під час проведення комплексу "Осінні посіви", до лісу під час 
вивчення комплексу "Приготування до зими", виготовлення наочності [5: 20].  

Учителька 3-го класу 8-ї трудової школи м.Житомира  О. Прокопович у своєму звіті пише: "Уроки 
природознавства мають своєю метою повідомити дітям елементарні відомості про живу і неживу 
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природу. Ці відомості засвоюються шляхом спостережень дітей за тими чи іншими явищами природи, 
тобто використовується метод систематичних спостережень за явищами природи. Також ведеться 
календар погоди, записуються власні спостереження, застосовується лабораторно-дослідний метод. Діти 
малюють і виконують ручні роботи, тобто використовується трудовий метод. Часто проводяться бесіди 
з краєзнавства - про школу, класну кімнату, визначення напрямку і відстані, про район нашої школи, 
креслення плану класу" [5: 21].  

 Розглянемо деякі комплекси, які пропонував Волинський окрметодком (окружний методичний 
комітет) для вчителів житомирських трудшкіл. Так, комплекс для 1-го класу на 3-й триместр 1925-1926 
н. р. називався  "Підсумки вакацій" і передбачав такі етапи: 

«1-й день.  
− Оповідання дітей про те, що вони робили і спостерігали під час перерви, а саме: приліт птахів 
(журавлів, гусей, качок, буслів та ін.), працю батьків у саду та на городі весною, допомогу дітей 
дорослим у цій праці, весняні квіти, весняний розвиток рослинності. 
− Підведення підсумків спостережень за час перерви та запис головних думок з попередньої бесіди.  
− Ілюстроване малювання (праця навесні, спостереження над природою). 
2-й день.  

− Підготовка до екскурсії (в поле, в ліс) з метою ознайомлення з місцем і процесом весняних робіт і з 
весняною природою поза містом. 
− Екскурсія. 

3-й день. 
− Проробка матеріалу, здобутого під час екскурсії, оповідання про враження від екскурсії, 
малювання. 
− Читання.  
− Задачі на тему "Весняні роботи" з використанням матеріалу, здобутого на екскурсії. 
4-й день.  

− Читання. 
− Бесіда-ознайомлення дітей з планом роботи на 2-й триместр.  
− Складання календаря природи" [6: 37-43]. 

Як показує змістовно-порівняльний аналіз комплексних програм, їх головними ознаками є: 
– яскраво виражена класова політична спрямованість; 
– методи і прийоми шкільного краєзнавства тісно пов'язані з вивченням історії класової 

боротьби й тогочасного суспільного життя; 
– вивчення місцевого виробництва; 
– виникнення нових форм роботи з учнями: вивчення економіки місцевого краю, роботи 

місцевих органів влади. 
Таким чином, у 20-тих роках на Волині краєзнавство включалося до змісту комплексних програм 

початкових шкіл. Для методичної допомоги вчителям у роботі над цими програмами був створений 
губернський навчально-методичний комітет. Під час вивчення рідного краю вчителями 
використовувалися методи: дослідницький, екскурсії, спостереження, а також метод проектів. Суттєво, 
що в роботі вчителів виникають нові форми: вивчення природи, навколишнього оточення, економіки 
місцевого краю, роботи місцевих органів влади тощо.  

Проте в діяльності вчителів початкових класів простежуються певні суперечності між: 
− необхідністю науково обгрунтованого керівництва вивченням учнями краєзнавства та 
недостатнім методичним забезпеченням  діяльності вчителів у першій половині 20-х рр.; 
− потребою учнів у послідовному вивченні краєзнавчих тем та відсутністю програмного 
забезпечення з боку керівних освітніх органів протягом 1917-1923 рр.. 
Загалом оволодіння учнями краєзнавчим матеріалом як засобом формування їх цілісного світогляду в 

початковій школі супроводжувалося певними тенденціями: 
− декларуванням змісту краєзнавства з боку керівних  освітніх органів протягом 1917-1920 рр.; 
− значними труднощами в реалізації краєзнавчого принципу вчителями протягом 1920-1925 рр.; 
− пошуком та використанням учителями творчих прийомів у процесі ознайомлення учнів із 
краєзнавством  як системою знань про навколишнє середовище; 
− значним розширенням пізнавальних можливостей школярів шляхом педагогізації навколишнього 
природного середовища; 
− надмірною ідеологізацією краєзнавчого матеріалу, особливо в 1929-1932 рр. 
Дотримуючись підходу М.Галузинського та М.Євтуха [7] до дидактичного аналізу краєзнавчих тем, 

що вивчались у 20-тих рр. ХХ ст., їх можна звести до наступної системи: 
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І. Методи вивчення краєзнавчого матеріалу 
1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності учнів: 

а) словесні:: бесіда ("Місто та його околиці", "Торгівля нашого міста", "Наша вулиця взимку", 
"Спогади про революційну боротьбу в нашому місті" тощо); розповідь-пояснення ("Самоврядування 
міста раніше й тепер", "Хто краще керує роботою міських установ і відає міським майном", "Заходи 
міськгоспу для поліпшення становища робітників" тощо); 

б) наочні: спостереження за погодою, за зміною явищ природи, досліди в шкільній теплиці тощо; 
в) практичні: написання творів "Підготовка до зими", "Місто восени", "Листопад у місті" тощо; 
г) творчі, проблемно-пошукові методи: дослідження робіт, що провадяться на селі ("Осінні роботи 

на селі"), підготовки населення до зими ("Підготовка до зими"), життя ринку ("Торгівля нашого міста"), 
дослідження шкідників городу ("Боротьба з посухою, шкідниками й бур'янами") тощо. 

2. Методи стимулювання і мотивації інтересу під час вивчення рідного краю: 
а) створення ситуації інтересу під час вивчення краєзнавчого матеріалу; 
б) пізнавальні ігри-подорожі ( "По нашому місту", "Наша округа" тощо). 

3. Методи контролю і самоконтролю: 
а) написання рефератів "Весною в місті", "Життя в нашому селі до революції й тепер"; 
б) оформлення результатів досліджень після вивчення комплексів "Боротьба з посухою, шкідниками 

та бур'янами", "Місто та його околиці восени", "Торгівля нашого міста" (рукописні журнали, стенди, 
таблиці, гербарії тощо) . 

ІІ. Форми роботи з вивчення рідного краю 
1. Уроки- екскурсії: в поле, до лісу, річки й ставка ( "Місто восени", "Перехід від зими до весни" 

тощо); на виробництво ("Обробка волокнистих матеріалів і виготовлення одягу", "Обробна 
промисловість району", "Добувна промисловість району" тощо); на ринок ("Торгівля нашого міста"); на 
залізницю ("Транспорт та засоби зв'язку"); на город ("Боротьба з посухою, шкідниками та бур'янами") 
тощо. 

1. Комплексна форма навчання, тобто реалізація краєзнавчого принципу під час роботи за 
комплексними програмами в школі. 

2. Бригадно-лабораторна форма, або "метод проектів", тобто вивчення рідного краю шляхом 
виконання завдань-проектів.  

 Використання вищеаналізованої дидактичної системи в 20-тих рр. ХХ ст. сприяло відродженню 
національної системи освіти, формуванню творчої спрямованості особистості учня. Звернення до 
краєзнавчого матеріалу в процесі вивчення основ наук було спрямоване на патріотичне виховання 
підростаючого покоління, формування його наукового світогляду й цілісного світорозуміння. 
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УДК  378.147:302.2 
А. Ф.  Баранівська, М. М. Осадчий,  Л. П. Таргонський  

ПРО ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ 
МАТЕМАТИКИ 

В статті розглядаються два методи навчання — алгоритмічний і понятійний, їх використання в 
процесі вивчення математики, встановлюється зв’язок між ними. 

Розглядаючи спрощену схему історичного розвитку математики, можна помітити, що розв’язання 
нових математичних проблем приводить врешті-решт до створення алгоритмів, за допомогою яких 
розв’язання багатьох задач стало справою звичайної техніки. Так, зокрема, були створені ще у XVIII – 
XIX ст. алгоритми диференціального та інтегрального числення, в ХХ ст. — алгоритми лінійного 
програмування тощо. 

На основі вже відомих алгоритмів виникають поняття, які сприяють створенню нових алгоритмів. 
Наприклад, на базі алгоритму диференціального числення функцій однієї змінної виникли поняття, які 
привели до створення алгоритмів диференціального та інтегрального числення функцій багатьох 
змінних. Процес творення нових понять і алгоритмів продовжується і в наш час. 

У педагогічній науці процесу створення нових понять і алгоритмів відповідають два методи навчання 
— алгоритмічний і понятійний, які по черзі змінюють один одного. У зв’язку з цим виникають відповідні 
вимоги до лекцій і навчальної літератури з математики. Зокрема, є лекції, які в основному присвячені 
обгрунтуванню нових понять, а також лекції, які присвячені засвоєнню алгоритмічних методів 
розв’язування задач певного класу. В той же час є чимало лекцій, які поєднують як алгоритмічний, так і 
понятійний методи. 

Використання понятійного методу. Введенню нових понять з математики присвячуються як уроки 
в середній школі, так і лекції у вищих навчальних закладах. Виявляється, що ці заняття є найбільш 
складними як для викладача, так і для учня або студента. Вони вимагають, з одного боку, високої 
математичної культури викладача, а з другого — уміння володіти мистецтвом “опуститися на землю”, не 
знижуючи в той же час науковий рівень. 

Закономірно, що, зустрічаючись із новим поняттям, людина намагається засвоїти його, звертаючись 
при цьому до вже відомих їй понять. Про це свідчать навіть приклади, далекі від математики. 
Розповідають, що коли аборигени однієї глухої місцевості Африки вперше побачили танк, то назвали 
його носорогом. Виявилось, що в цій місцевості жило багато носорогів. Отже, щоб людина могла 
засвоїти нове поняття, вона повинна мати певний “фундамент”, тобто певний запас необхідних знань. Та 
й досвід багатьох викладачів свідчить, як важко сприймається нове поняття, якщо за ним студент не 
бачить звичайних, відомих йому фактів. Проілюструємо це на прикладі поняття зв’язної множини. За 
означенням множина називається зв’язною, якщо при будь-якому розбитті її на дві непорожні множини 
хоч одна з них містить точку скупчення іншої. Якщо подати це означення без належної підготовки, то 
воно сприймається студентами в кращому випадку формально. Проте якщо перед цим нагадати 
студентам теорему Больцано - Коші про проходження неперервною функцією через нуль, поставивши 
завдання про узагальнення її на функції n-змінних, то перед студентом чітко виникає проблема 
узагальнення тієї властивості сегмента, яка забезпечує виконання теореми Больцано-Коші. З цією метою 
корисно проаналізувати доведення даної теореми для одновимірного випадку із застосуванням принципу 
Кантора. Після цього поняття зв’язної множини стає цілком зрозумілим як узагальнення однієї істотної 
властивості відрізка незалежно від того, є він відкритим, напіввідкритим чи замкнутим. 

Щоб засвоїти нове поняття, студент повинен до цього уже володіти певним науковим і логічним 
апаратом. Наприклад, при введенні поняття границі функції в скінченній точці викладач спирається на 
поняття наближення в життєвому розумінні. Якщо точка x наближається до точки x0 як завгодно близько, 
то відповідно точка y наближається до точки a як завгодно близько. Для кращого розуміння це 
твердження ілюструється графічно, і, як правило, воно студентами сприймається. Далі постає питання, як 
описати це твердження математичною мовою. Виявляється, що математичний апарат для цього 
сформований ще у середній школі: це поняття віддалі між двома точками на прямій та нерівності. Для 
засвоєння поняття границі функції в точці від студентів вимагається ще певний рівень логічного 
мислення, проте вони ще в недостатній мірі володіють логікою міркування, і тому на цьому етапі 
виникають значні труднощі. 

На лекціях, присвячених введенню нових понять, у кожного слухача виникають також питання про 
доцільність введення цих понять. У зв’язку з цим поняття, які вводяться, можна певним чином 
класифікувати. 

Розрізняють поняття, які є частинними випадками більш загальних понять. Наприклад, поняття 
похідної — це частинний випадок більш загального поняття границі, поняття інтеграла — частинний 
випадок границі функціонала, поняття рівномірної збіжності — частинний випадок збіжності. Як 
правило, ці поняття можна ввести, розглядаючи конкретні задачі. Так, до поняття похідної приводять 
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задачі про швидкість нерівномірного руху, про дотичну до кривої, до поняття інтеграла — задачі про 
роботу, площу і шлях, до поняття рівномірної збіжності — проблема неперервності суми 
функціонального ряду. Отже, доцільність введення нових понять випливає безпосередньо з розгляду 
конкретних задач. Саме тому на заняттях, присвячених введенню цих понять, необхідно розглядати 
задачі, які до них приводять. 

Нові поняття можуть виникнути і як безпосереднє узагальнення попередніх. Наприклад, поняття 
диференційованої функції багатьох змінних вводиться як безпосереднє узагальнення поняття 
диференційованої функції однієї змінної. Природно чекати, що частина наслідків поняття 
диференційованості функції однієї змінної збережеться і для функцій багатьох змінних. У цьому випадку 
питання доцільності введення нових понять не виникає. 

Є поняття, які не відносяться до вище розглянутих. Наприклад, таким є поняття границі функції, про 
яке вже згадувалось вище. Доцільність цього поняття стає зрозумілою студентам у процесі вивчення 
курсу аналізу. Тому у вступному слові викладач повинен назвати ряд проблем, з якими студент 
обізнаний і вирішення яких вимагає створення математичного апарату — теорії границь. Одним з таких 
прикладів є проблема досягнення неперервною функцією своїх точних меж. З нею студенти зустрічались 
ще в середній школі, розв’язуючи задачі на знаходження найбільших і найменших значень неперервних 
функцій на замкненому відрізку. 

Підсумовуючи сказане, можна стверджувати, що введенню кожного нового поняття повинна 
передувати інформація про його подальшу необхідність; для оволодіння новим поняттям студент 
повинен мати необхідну математичну і логічну підготовку та бачити за ним відомі раніше йому факти. 

Розглянуті вимоги до введення нових понять на заняттях з математики повинні враховуватись і при 
написанні навчальної літератури. 

Використання алгоритмічного методу. Як правило, вирішення математичної проблеми 
завершується створенням алгоритму розв’язування певного класу задач. Так, виведена на уроці формула 
знаходження коренів квадратного рівняння є алгоритмом розв’язку цих рівнянь. На наступних уроках 
учні за його допомогою відпрацьовують техніку розв’язування цих рівнянь. Вивчення теорії визначників 
та матриць у курсі алгебри завершується побудовою алгоритму розв’язування систем лінійних рівнянь, 
дозволяє студентам на практичних заняттях відшліфовувати техніку розв’язування систем лінійних 
рівнянь. 

Таким чином, алгоритмічний метод застосовується для набуття автоматизму при розв’язуванні 
певного класу задач. Цей метод може також застосовуватись на лекціях. Зустрічаються математичні 
проблеми, алгоритми розв’язування яких збігаються. Це, наприклад, алгоритми доведень теорем 
Лагранжа і Коші про середнє в диференціальному численні, властивості різних типів інтегралів, 
існування неявної функції однієї та багатьох змінних і т. п. У таких випадках одну з проблем можна 
рекомендувати студентам для самостійного опрацювання. 

Часто при вивченні певних математичних проблем приходять до ситуацій, коли можна застосувати 
раніше відомий алгоритм. Наприклад, з цим ми зустрічаємося при доведенні теорем про розклад у 
степеневий ряд функції, аналітичної в крузі, і в ряд Лорана функції, аналітичної в кільці. На це 
обов’язково необхідно звертати увагу студентів і залучати їх до самостійного виведення нових 
тверджень. 

Використання алгоритмічного методу завжди обмежене певними рамками, що випливають з умов, 
при яких була розв’язана дана проблема. Щоб розширити межі застосування алгоритму, потрібно 
послабити ці умови. Тому заняття, на яких використовується алгоритмічний метод, можуть бути 
джерелом ідей для створення нових понять. Наприклад, після завершення вивчення властивостей 
неперервних функцій на компакті виникає думка про поширення цих властивостей на певний клас 
функціоналів, що мають точки розриву. Ця задача може бути сформульована як тема курсової роботи. 
Подібні проблеми виникають і в шкільній математиці. Наприклад, після вивчення тригонометричних 
функцій та їх властивостей у прямокутному трикутнику може бути піднята проблема про узагальнення 
тригонометричних функцій та їх властивостей у довільних трикутниках, яка  може бути запропонована 
учням. 

Розглянуті два методи навчання — понятійний і алгоритмічний — не мають переваги один перед 
одним. Зниження ролі як понятійного, так і алгоритмічного веде до формалізму знань. У першому 
випадку студент, за висловом видатного математика А. Я. Хінчина, стимулює лише формальні розумові 
здібності, в другому — не може застосувати набуті знання до розв’язування задач. 

 
Осадчий Микола Мефодійович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, проректор з 

навчальної роботи Житомирського державного педагогічного університету ім. І. Франка. 
Наукові інтереси:  
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− проблеми методики викладання математики у вищій школі. 



Вісник Житомирського педуніверситету. Випуск 3. Педагогічні науки 

 30 

Таргонський Леонід Пилипович — кандидат фізико-математичних наук, доцент, декан фізико-
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УДК  681. 3. 06:378.147 
В.В. Міхеєв, Г.М. Міхеєва 

ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ЛІНІЙНОГО 
ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ 

В статті  описано призначення, функції та застосування багатопрофільної комп’ютерної системи 
лінійного тестування в процесі навчання. 

Одним з важливих компонентів процесу навчання є засоби контролю знань і вмінь, під якими 
переважно розуміють завдання, що пропонуються учням з метою виявлення результатів навчання 
відповідно до поставлених цілей. 

Засоби контролю прийнято класифікувати на завдання вільного вибору відповіді (питання і задачі) та 
тести, що в свою чергу поділяються на тести на пригадування і доповнення та вибіркові (альтернативні, 
перехресного  і множинного вибору). 

Саме тести в переважній більшості становлять сучасну основу комп’ютеризації процесу контролю 
результатів навчання. Однак розроблення педагогічних програмних засобів контролюючого типу 
конкретно до профілю навчальної дисципліни  чи певної теми курсу, на наш погляд,  не може бути 
визнана найбільш прийнятним варіантом, оскільки вимагає при створенні таких ППЗ навичок 
досвідченого програміста, великих технічних затрат часу,  глибоких спеціальних знань із тієї або іншої 
галузі освіти чи науки, а головне, не може варіюватися відповідно до конкретних цілей контролю та 
потреб користувача. 

Більш оптимальним є створення комп’ютерних багатоцільових оболонок, що дозволяють швидко і 
відносно просто наповнити їх конкретним предметним змістом навіть недосвідченому користувачеві. 

Саме така багатопрофільна комп’ютерна система розроблена на кафедрі математики та інформатики 
Житомирського державного педагогічного університету ім. І.Франка. 

Пропонована система містить два основних блоки: блок створення та редагування тестів і суто блок 
тестування. 

Основна вимога, що ставилася авторами при виробленні програми, - це орієнтація на пересічного  
користувача, тобто створення такого комп’ютерного середовища, яке дозволяло б зосередитися на  
створенні профільних тестів при мінімальних знаннях користувача з комп’ютерної технології. Тому 
компонування тестів не потребує значних зусиль і виконує суто технічні функції. 

При створенні тестів уводиться питання тесту і (або) супроводжуючий  рисунок, задаються правильні 
номери  та (або) текст відповіді. При потребі до кожного тесту може бути створено пояснення або 
викладений відповідний теоретичний матеріал, що буде виводитися на екран у випадку неправильної 
відповіді з боку респондента. 

Багатопрофільна система лінійного тестування розроблена для роботи в середовищі WINDOWS 
(мінімальна конфігурація - WINDOWS 3.1, оптимальна - WINDOWS 98), а тому може використовувати  
будь-які програми або утиліти цієї операційної системи (текстові і графічні редактори, таблицю 
символів, конвертери, шрифти, палітри тощо). 

    Мал.1. 
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Блок тестування призначений для отримання кількісних і якісних характеристик результатів 
навчання. При тестуванні респондент уводить номер (-и) та (або) текст правильної, на його погляд, 
відповіді. Тестування супроводжується показом статистичних результатів. 

 

 
Мал.2. 

 

 Система має досить різноманітні функції, що визначають параметри тестування: 
− вибір певного або випадкового варіанта тестів; 
− вибір певної кількості випадкових тестів; 
− контроль часу; 
− показ правильних відповідей та пояснень у випадку помилки респондента; 
− контроль правопису текстової відповіді респондента або перевірка тільки опорних термінів і 

понять; 
− "ручний" або автоматичний запис результатів тестування. 
Багатопрофільна система лінійного тестування  містить функцію ведення протоколу, що дозволяє в 

подальшому проводити покроковий аналіз процесу тестування респондента. 
 Можливе також проведення якісного аналізу тестування, що реалізує діагностичну та прогностичну 

функцію контролю. Такий аналіз полягає у створенні системи основних понять, фактів, правил тощо, які 
перевіряються, і побудові певних статистичних характеристик, у тому числі графічної діаграми.  

Програма містить систему журналів для ведення поточної успішності, систему друку структури тестів 
і результатів тестування тощо. 

Багатопрофільна система лінійного тестування була перевірена на заняттях в ЖДПУ ім. І.Франка з 
матеріалу шкільних курсів математики, інформатики, біології (створені відповідні тести) і показала свою 
ефективність.  

 
Міхеєв Віктор Васильович - кандидат педагогічних наук, доцент кафедри математики Житомирського 

державного педагогічного університету  ім. І.Франка. 
 
Наукові інтереси: 

− методика викладання математики; 
− методика викладання основ інформатики та обчислювальної техніки; 
− інформатика. 
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Міхеєва Галина Миколаївна - асистент кафедри ботаніки Житомирського державного педагогічного 
університету ім. І.Франка. 

Наукові інтереси: 
− методика викладання біології. 
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УДК 372.851:51 
С. П. Семенець 

ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ ЯК ЗАСІБ ВВЕДЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФУНКЦІЙ У КУРСІ 
АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ 

У статті наведено спосіб введення елементарних функцій, що вивчаються в курсі алгебри і початків 
аналізу загальноосвітньої школи, як розв’язків деяких функціональних рівнянь. 

Одним із важливих завдань курсу алгебри і початків аналізу є систематизація та поглиблення знань 
учнів про функцію – одне із фундаментальних понять математики. У цьому ж аспекті розглядаються в 
курсі показникова, логарифмічна і степенева функції. Аналіз навчально-методичної літератури показує, 
що введення показникової функції дійсного аргументу здійснюється  конкретно-індуктивним [1] або 
абстрактно-дедуктивним [2] методами. Для розвитку продуктивного мислення учнів (особливо в класах 
фізико-математичного  профілю) доцільно іти одним із двох шляхів. 

При першому варіанті увага учнів звертається на те, що функція може бути задана перерахуванням її 
характеристичних властивостей. Такий підхід  для учнів є принципово новим, оскільки до цього часу всі 
основні функції задавались аналітично або оперативно: вказувались операції, які потрібно було виконати 
над значенням аргументу, щоб одержати відповідне значення функції. Так, показниковою функцією із 
основою a , визначеною на множині R , назвемо функцію, для якої: 

1) ( ) af =1 , де 0>a  і 1≠a ; 
2) для будь-яких Ry,x ∈  ( ) ( ) ( )yfxfyxf ⋅=+  (характеристичне функціональне рівняння для 

показникової функції); 
3) функція f  - неперервна на множині R . 
Далі вчитель організовує колективне дослідження з допомогою методу евристичної бесіди. Учні 

знаходять ( )0f . У силу пункту 2: ( ) ( ) ( )1010 fff ⋅=+  або ( ) ( ) ( )101 fff ⋅=  Звідки ( ) 10 =f . Далі 

знаходять ( )2f , ( )3f , ..., ( )nf : ( ) ( ) ( ) ( ) 211112 aaaffff =⋅=⋅=+= ; 

( ) ( ) ( ) ( ) 3212123 aaaffff =⋅=⋅=+= . 

Очевидно, що ( ) nanf =  (у фізико-математичних класах учні  доводять це самі з допомогою методу 
математичної індукції). Після цього одержують ( )21f , ( )31f , ( )nf 1 , ( )nmf , ( )nmf − , де 

Nn,m ∈ : ( ) ( ) ( ) ( ) ( )21212121211 2fffffa =⋅=+== , звідки ( ) 2121 af = ; 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )313131313131311 3ffffffa =⋅⋅=++== , звідки ( ) 3131 af = . Очевидно, що 

( ) nanf 11 = ; ( ) ( ) nmm anfnmf == 1 ; ( ) ( ) ( ) ( )nmfnmfnmnmff ⋅−=+−== 01 , тому 

( ) ( ) nmnm aanmfnmf −===− 11 . 
На основі проведеного дослідження учні роблять висновок, що властивості 1-3 однозначно 

визначають функцію, значення якої у всіх раціональних точках обчислюються за формулою ( ) xaxf =  
( a > 0 , 1≠a ). Потім учитель показує, що аналітичний вигляд функції такий же й тоді, коли x  – 
ірраціональне число. Для цього розглядається послідовність раціональних чисел { }nr  така, що xrn →  

( ∞→n ). Тоді ( ) ( )xfrf n →  ( ∞→n ) в силу неперервності функції f . Але ( ) nr
n arf =  ( Qrn ∈ ). Тоді 

( ) xr

n
n

n
aalimrflim n ==

∞→∞→
. Оскільки границя  єдина, то ( ) xaxf = ,  де Rx ∈ . 

Таким чином, учні знайомляться ще з одним способом задання функції як функції, яка є розв’язком 
деякого функціонального рівняння (його ще називають характеристичним), а також із одним із відомих 
методів розв’язування функціональних рівнянь - аналітичним (або методом Коші). 

При другому варіанті означення показникової функції увага учнів звертається на поняття функції як 
математичної моделі різних явищ природи. За такого підходу вчитель підводить учнів до того, щоб 
відшукати, побудувати, ”відкрити” функцію, властивості якої відображають властивості деяких 
природних процесів, тобто знову ж таки, виходячи із властивостей, знайти правило обрахування значень 
функції за значеннями аргументу. 

Розглянемо конкретний природний процес. Нехай є колонія клітин. У початковий момент часу 
кількість клітин приймемо за одиницю. За одиницю часу кількість клітин змінюється в a  разів. Нехай 
цією одиницею часу є доба. Як змінюється чисельність клітин залежно від  часу? 

Учні (за допомогою вчителя) з’ясовують, що: ( ) 10 =f ; ( ) af =1 ; ( ) ( ) 212 aaafaf =⋅=⋅= ; 

( ) ( ) 3223 aaafaf =⋅=⋅= , очевидно, ( ) nanf = , де Nn ∈ . Значення ( )1−f , тобто чисельність клітин за 
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добу до початку відліку часу змінюється в a1  разів, тобто ( ) ( ) 1101 −===− aaaff ; 

( ) ( ) 212 −=−=− aaff ; ( ) ( ) 323 −=−=− aaff ; очевидно, ( ) nanf −=− , де Nn ∈ . Після цього знаходять 

( )nf 1  ( n1  - це n -та частина доби). Нехай ( ) tnf =1 , тоді ( ) 22 tttnf =⋅= , ( ) 323 tttnf =⋅= , 

очевидно, ( ) ( ) ntfnnf == 1 . Звідки ( ) nanft 11= . Тоді ( ) ( ) nmm anfnmf == 1  і 

( ) ( ) ( ) nmnm aanmffnmf −===− 10 . 

Із проведеного дослідження учні роблять висновок, що цей процес описує функція xay = , де Qx ∈ . 
Оскільки розглянутий природний процес можна вважати неперервним, то далі аналогічно, як це було 
показано вище, доводиться, що і при Rx ∈  такою функцією буде функція xay = . 

Логарифмічна функція в курсі алгебри і початків аналізу розглядається як функція, яка є оберненою 
до показникової. Майже всі властивості логарифмічної функції випливають із властивостей показникової 
і теореми про обернену функцію. Щоб розумова діяльність учнів на уроці була продуктивною, необхідні 
знання основних властивостей показникової функції, при цьому добре засвоєння питання про існування 
та властивості оберненої функції до заданої. Ставлячи за мету розвиток продуктивного мислення 
(особливо у класах фізико-математичного профілю), доцільно запропонувати учням спробувати 
показати, що логарифмічну функцію можна задати ще й так. Для того, щоб функція ( )xfy =  була 
логарифмічною, необхідно і достатньо, щоб вона задовольняла такі вимоги: 

1) існує таке a , що ( ) 1=af , де 0>a , 1≠a ; 
2) для будь-яких +∈ Ry,x  ( ) ( ) ( )yfxfyxf ⋅=⋅  (характеристичне функціональне рівняння 

логарифмічної функції); 
3) ( )xf  - неперервна на множині +R  функція. 

Дійсно, в умові 2 покладемо yx = , тоді ( ) ( )xfxf 22 = , ( ) ( ) ( ) ( )xfxfxfxf 323 =+= . Очевидно, що 

( ) ( )xfnxf n ⋅= , Nn ∈  (строго це доводимо методом математичної індукції). В останній рівності 

покладемо nxx 1= , у результаті одержимо ( ) ( )xf
n

xf n 11 = . Тоді ( ) ( ) ( )xf
n
mxfxf

mnnm =




= 1 , 

Nn,m ∈ . Нехай в умові 2 1== yx , тоді ( ) ( ) ( )1111 fff +=⋅ , отже, ( ) 01 =f . Використовуючи це, 

одержимо ( ) ( ) ( ) ( )nmnmnmnm xfxfxxff −− +=⋅== 10 . Звідки ( ) ( ) ( )xf
n
mxfxf nmnm −=−=− . Отже, 

для будь-якого Qr ∈  ( ) ( )xfrxf r ⋅= . 

Доведемо, що для довільного ірраціонального α  ( ) ( )xfxf ⋅= αα . Розглянемо послідовність 

раціональних чисел { }nr  таку, що α→nr  ( ∞→n ). Тоді αxx nr →  ( ∞→n ) у зв’язку з неперервністю  

показникової функції. Але ( ) ( )αxfxf nr →  ( ∞→n ) в силу неперервності функції ( )xfy = . За вище 

доведеним ( ) ( )xfrxf r ⋅= , тому ( ) ( )xfrxf n
rn ⋅= . Перейдемо до границі 

( ) ( ) ( ) ( )xfxflimxfrlimxflim
n

n
n

r

n
n ⋅=⋅==

∞→∞→∞→
αα . Оскільки границя  єдина, то  ( ) ( )xfxf ⋅= αα  для 

довільного R∈α . Тоді ( ) ( ) ( ) xlogafxlogafxf aa
xloga =⋅== . 

Легко показати, що і, навпаки, функція xlogy a=  задовольняє умови 1-3. Отже, умови 1-3 
однозначно визначають логарифмічну функцію. 

Значний вплив на розвиток продуктивного мислення учнів справляє навчальний матеріал, що 
передбачає узагальнення та систематизацію знань, яких учні набули раніше. Це насамперед стосується 
теми про узагальнення поняття степеня і степеневу функцію. Учні знайомляться з поняттям степеня з 
раціональним та ірраціональним показниками, переконуються, що для будь-якого Rp ∈  і довільного 

+∈ Rx  визначено число px , а отже, для таких x  і p  визначена функція, яку називають степеневою. 
Важливо, щоб учитель наголосив на тому, що область визначення і зміни степеневої функції, а також її 
властивості залежать від того, яким числом є показник p , і розглянув можливі випадки: p  - натуральне, 
ціле від’ємне, дробове (раціональне), ірраціональне. 

У класах із поглибленим вивченням математики та фізико-математичного профілю степеневу 
функцію можна означити так: 

1) функція, яка тотожно не рівна нулю і одиниці; 
2) функція, яка є неперервною на множині +R ; 
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3) для довільних +∈ Ry,x  ( ) ( ) ( )yfxfyxf ⋅=⋅  (характеристичне функціональне рівняння степеневої 
функції). 

Покажемо, що це дійсно так. Покладемо tax = , say = , де Rs,t ∈ , 0>a , 1≠a , тоді згідно з умовою 3 

( ) ( ) ( ) ( )ststst afafafaaf ⋅==⋅ + . Введемо допоміжну функцію ( ) ( )zafzg = , яка, очевидно, буде 
неперервною на всій множині R . Із останнього співвідношення одержуємо ( ) ( ) ( )sgtgstg ⋅=+ , що є 

характеристичним функціональним рівнянням показникової функції. Отже, ( ) zbzg = , де 0>b  і 1≠b  
(при 1=b  ( ) 1≡xf , що суперечить умові 1). 

Таким чином, ( ) zz baf = . Нехай xa z = , звідки xlogz a= .  

Або ( ) ( ) ( ) blogblogxlogxlogblogxlog aaa
afa xaabxf ==== . Таким чином, справді ( ) pxxf = , де blogp a=  

- стала. 
Відомо, що в шкільному курсі математики тригонометричні функції задаються геометрично, але 

шкільний курс геометрії не завжди задовольняє вимоги строгості, а тому і ряд доведень, що 
використовуються в тригонометрії, теж є недостатньо строгими. Тому було б бажано (особливо для 
використання в аналізі) задати тригонометричні функції  без використання геометрії. В основу задання 
тригонометричних функцій покладемо деякі характерні і незалежні одна від одної властивості 
тригонометричних функцій і приймемо їх як аксіоми тригонометрії. Зрозуміло, що такого роду задання 
тригонометричних функцій може бути використано в класах із поглибленим вивченням математики або в 
класах фізико-математичного профілю. Наведемо приклад.  

Нехай ( )xS , ( )xC  – деякі функції, визначені на множині R , що задовольняють наступним 
властивостям: 

( ) ( ) ( ) ( ) ( )xCySyCxSyxS ⋅−⋅=− , для-будь якого Ry,x ∈ , 
( ) ( ) ( ) ( ) ( )ySxSyCxCyxC ⋅+⋅=− , для-будь якого Ry,x ∈ , 

( ) 02 =πC , ( ) 0>xC  на ( )20 π; . 
Можна показати, що ( ) xsinxS ≡  і ( ) xcosxC ≡ , де xsiny =  і xcosy =  означені звичайним 

(шкільним) способом. 
Розв’язком функціонального рівняння 

( ) ( ) ( )( ) ( ) ( )( )yfxfyfxfyxf ⋅−+=+ 1 , 
де f  - диференційовна функція, що задовольняє це рівняння при довільних y,x , для яких воно має 

зміст, і така, що ( ) 10 =′f , є функція x tgy = . 
Варто підкреслити, що процес розв’язування функціональних рівнянь, який був показаний вище, – це 

непроста, цікава пошукова робота, це фактично процес ”відкриття” деякої функції за її 
характеристичними властивостями, що ілюструє прикладну значимість методів математики, адже, 
знаючи деякі характеристики природних явищ, можна знайти функцію (математичну модель), що описує 
цей процес, а отже, і вивчити та пояснити ще невідоме і непізнане. Тому в класах із поглибленим 
вивченням математики, фізико-математичного профілю, при роботі зі здібними та обдарованими з 
математики учнями у звичайних класах, ставлячи завдання розвитку продуктивного мислення при 
вивченні курсу алгебри і початків аналізу, варто розглядати функціональні рівняння й відомі способи їх 
розв’язування: аналітичний (метод Коші), способи підстановки,  ітерацій,  диференціювання та інші. 

Доцільно, щоб тема ”Функціональні рівняння та способи їх розв’язування” увійшла до обов’язкового 
курсу алгебри і початків аналізу в класах із поглибленим вивченням математики та класах фізико-
математичного профілю. 
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ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

На основі теоретичних досліджень і проведеного педагогічного експерименту аналізуються спеціальні 
дидактичні принципи формування професійної компетентності вчителя. 

Дидактичні принципи є тим фундаментом, на якому грунтується теорія вищої освіти і навчання. Вони 
визначають зміст, організаційні форми і методи побудови навчального процесу у вищій школі. 
Спираючись на них, можна осмислити та систематизувати фактичний досвід викладання кожної 
дисципліни, розробити методику оволодіння нею. 

Результати теоретичних досліджень і проведеного педагогічного експерименту дають підстави для 
висновку, що на практиці не всіх дидактичних принципів з існуючої системи дотримуються в належній 
мірі. З позицій кінцевої мети навчання в педвузі є потреба акцентувати увагу молодих викладачів на 
педагогічних особливостях деяких з них і критично оцінити їх щодо професійної діяльності. Серед них 
передусім заслуговують на увагу: принцип пріоритетності фундаментальної підготовки 
(фундаментальності), принцип професійної спрямованості навчально-виховного процесу, принцип 
єдності навчальної та дослідницької роботи, програмно-цільовий принцип. 

Суттєвою ознакою дидактичних принципів є їх комплексність, яка вимагає, щоб ці принципи 
втілювалися у вузівську практику не в ланцюжку, послідовно один за одним, а фронтально, одночасно, 
органічно,  нерозривно. Комплексна реалізація дидактичних принципів аж ніяк не означає їх злиття (така 
думка дістала найбільш повне висвітлення в працях Б.Т.Лихачова), а є виявом на практиці ідеї цілісності 
педагогічного процесу. 

Важливо, щоб вузівські дидактичні принципи були скорельовані гуманітарно-педагогічним 
принципом науки, оскільки останній є системоутворюючим фактором в організації відбору змісту 
наукових і гуманітарних знань для реалізації професійних цілей. На думку С.Б.Шаргородської, 
гуманітарно-педагогічний принцип науки зумовлює необхідність адаптації до суспільної свідомості 
наукових знань та механізму щодо їх одержання з використанням засобів, які відрізняються від 
специфічно професійної мови науки. 

Педагогічний досвід переконливо свідчить, що  фундаменталізація навчання, в основі якої лежить 
дидактичний принцип науковості, - головний шлях формування компетентних дій учителя. Вчитель, 
який не має належної фундаментальної бази, не може  піднятися до  високого творчого рівня. Йому 
важко  орієнтуватися в змінах, що вносяться в навчальні програми і підручники, викладати нові розділи,  
трансформувати наукову систему знань у навчальну. 

За влучним висловлюванням відомого фізика-методиста О.В.Пьоришкіна, якщо студент не володіє 
міцними знаннями з фізики, якщо він не має достатнього фізико-математичного розвитку і, нарешті, 
якщо його мислення не орієнтоване в галузі цих дисциплін, то ніяка педагогічна і методична підготовка 
не зробить із нього доброго вчителя фізики. 

Питання, що стосуються  фундаменталізації освіти, розглядалися  багатьма авторами, причому  з 
різних позицій. О.Г.Столєтов, видатний учений-фізик, вніс вагомий вклад не лише в розв’язання  
важливих проблем фізичної науки, але й у розроблення змісту предмета та методики його викладання. 
На його думку, тільки добре поставлена фундаментальна освіта  сприятиме формуванню наукового 
мислення випускника вузу. При навчанні студентів фізики необхідно дбати про високий науковий рівень 
викладання теоретичного матеріалу та  обов’язкове  обгрунтування основних положень за допомогою 
фізичного експерименту. Він засуджував  скупість у  роз’ясненні важливих положень науки і  
марнотратство навчального часу на анекдоти. Відомі дидактики С.Я.Батишев, В.П.Беспалько, 
В.С.Лєднєв, В.Оконь, М.М.Скаткін єдині в тому, що  недостатнє знання  фундаментальних дисциплін 
перешкоджає процесу  професійної освіти. Цілком слушним у зв’язку з цим є зауваження  відомого 
методиста О.І.Ляшенка про те, що у вищих начальних закладах різного рівня курс фізики є складовою 
фундаментальної підготовки фахівців і водночас повинен враховувати професійне спрямування 
майбутнього  спеціаліста.  

З підвищенням уваги до питань фундаменталізації  шкільної освіти виникає природна потреба в 
посиленні професійно-педагогічної спрямованості фундаментальної підготовки з точки зору майбутньої 
вчительської діяльності. В основі такого  осмислення змісту середньої освіти з точки зору вищої лежить 
своєрідний дидактичний принцип відповідності між вищою та середньою освітою. 

Професійно-педагогічна спрямованість фундаментальної підготовки майбутнього вчителя  потребує 
збалансованості двох  крайніх позицій у підході до  формування професійної компетентності студента в 
педвузі. Необхідна фундаментальна, але не відірвана від потреб школи підготовка майбутнього вчителя. 
Скажімо, потрібна  узгодженість змісту  вузівського курсу з шкільним, роз’яснення викладачем педвузу 
існуючих розбіжностей та їх причин. Це допоможе  майбутньому вчителю глибше осмислити структурні  
особливості та зміст шкільного курсу. 
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Раціональна фундаменталізація вимагає, щоб зміст і характер навчання у педагогічному  вузі в  
максимальній мірі  наближалися до змісту і характеру діяльності вчителя в школі. Вчителя слід  
формувати не так, як  інженера чи дослідника. Викладач педагогічного вузу повинен відрізнятися від 
викладача вузу непедагогічного. Якщо викладачу непедагогічного вузу достатньо  допомогти  студентам 
у становленні їх стилів пізнання, то викладачу педагогічного вузу необхідно ще цілеспрямовано сприяти 
створенню методологічної основи, фундаменту стилів викладання.  

Засвоєння фундаментальних знань з перших кроків вузівського навчання має здійснюватися в 
контексті майбутньої професійної діяльності. Саме такий підхід до навчальної дисципліни дає змогу 
розв’язати проблему фундаменталізації і  професіоналізації процесу формування спеціаліста.  

Враховуючи особливості професійної діяльності вчителя не тільки як викладача предмета, а й як 
керівника навчальної діяльності учнів, спрямованої на оволодіння змістом предмета, основою побудови 
фундаментальної підготовки вчителя в педвузі повинно стати поєднання загальнонаукової та методичної 
ліній. Студент має бути  зорієнтований викладачем не тільки на оволодіння змістом матеріалу та 
системою реалізованих у його змісті наукових понять, а й на осягнення  сутності  методичного 
забезпечення  продуктивного засвоєння учнями тих суттєвих елементів знань, які  можуть і повинні 
стати об’єктом  їх  пізнавальної діяльності. 

Таким чином, професіоналізація стосується не лише змісту навчального матеріалу, а й методів та 
форм організації навчальної роботи. Іншими словами, професійно-педагогічна спрямованість 
фундаментальної підготовки вчителя передбачає синтез необхідного  для  успішної роботи в школі рівня 
знань, умінь і  навичок та  методичного мислення, усвідомлення цілей і завдань навчання предмету в 
школі, гнучкого і  оперативного володіння методичним арсеналом. 

Чітке визначення цілей - першорядне завдання, яке необхідно розв’язати, приступаючи до організації 
процесу навчання. Пояснюється це тим, що в навчальному процесі діє сукупність найрізноманітніших 
факторів, які зумовлюють його багатогранність та складність. Мета як основоположний визначальний 
фактор навчального процесу прямо й опосередковано пов’язана з усіма іншими факторами цього 
процесу. Будучи конкретизованою через види і способи діяльності, вона забезпечує точну орієнтацію 
щодо пошуків та реалізації цільових планів формування особистості учня, виступає практичним 
орієнтиром в організації засвоєння навчального матеріалу, критерієм відбору змісту навчання і 
педагогічних засобів оволодіння ним. 

Без чітко визначених цілей не може бути продуктивної діяльності. Як зазначав видатний педагог 
К.Д.Ушинський, братися за виховання людини і не ставити мети так само дивно, як зводити споруду, не 
визначивши насамперед, якою вона має бути. Байдужість учителя до цілей педагогічного процесу робить 
його працю стихійною, неефективною, що негативно позначається на діяльності учнів. Грамотно 
поставлені цілі усвідомлюються учнями, приймаються ними і стають цілями їхньої діяльності. 

Зміст цілей визначається передусім шкільними програмами та підручниками. Та обставина, що в 
ситуації можливого вибору цілей своєї активності учень віддає перевагу навчальним, а не якимось 
іншим, а також те, з якою енергією й наполегливістю він виконує навчальні завдання, залежить від 
педагогічної майстерності вчителя. 

Оскільки навчання - це система, що включає в себе численну кількість підсистем, її мета визначає 
мету кожної підсистеми. Саме в цьому і полягає сутність програмно-цільового принципу, який об’єднує 
всі складові частини навчально-виховного процесу в органічно цілісну систему і лежить в основі 
реалізації системного діяльнісного підходу до планування і керування процесом навчання. Не набір 
розрізнених цілей, а система повинна визначати цілісність і самої навчальної дисципліни. 

У практичній діяльності вчителя актуальною є проблема педагогічної конкретизації цілей навчання та 
узгодження об’єктивних потреб суспільства з реальними можливостями школи. Конкретизація 
навчальних цілей здійснюється в рамках змісту навчального предмета, а їх реалізація забезпечується 
шляхом реального планування. 

Дослідженнями Г.К.Воєводського показано, що в практичній діяльності вчителя процес реалізації 
навчальних цілей проходить три етапи: 1) цілепокладання, 2) цілездійснення, 3) цілествердження. 
Конкретні дослідження процесу цілепокладання (Нікітіна, 1975) показали, що він тісно пов’язаний з 
процесами передбачення, прогнозування і планування діяльності. Вивчивши весь спектр інтересів і 
потреб учнів, учитель конкретизує цілі, розробляє стратегію і тактику навчання. 

На етапі цілепокладання, керуючись програмно-цільовим принципом, учитель трансформує соціально 
значущі цілі в реально діючі дидактичні, складає програму своєї та учнівської майбутньої діяльності, 
продумує стратегічні та практичні завдання. 

Здійснюючи перспективне планування, слід пам’ятати, що якість вивчення предмета залежить від 
якості всієї системи уроків. Перш ніж планувати окремий урок, потрібно спланувати систему уроків, 
визначити місце конкретного уроку в системі попередніх і наступних уроків. При цьому саме правильно 
вибрана система цілей навчання допомагає сформувати необхідну систему знань, умінь і навичок учнів. 
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Важливо тут не знецінювати пізнавальну діяльність учнів побічними цілями, не пов’язаними з 
навчальним процесом. Розв’язання стратегічних і тактичних завдань на етапі цілепокладання знаходить 
своє відображення в тематичному плануванні. 

Етап цілездійснення зв’язаний із розв’язанням оперативних завдань, розрахованих на включення в 
активну діяльність кожного учня з урахуванням його індивідуальних особливостей. Вироблення стратегії 
і тактики ефективного керування навчальним процесом на конкретному уроці потребує: а) 
діагностування ситуації та прогнозування майбутнього результату; б) співвіднесення матеріалу 
конкретного уроку з рівнем підготовленості та розвитку учнів; в) максимальної конкретизації дій 
учителя й учнів. На цьому етапі творчо працюючі вчителі вчать учнів ставити перед собою посильні цілі, 
яких вони можуть досягнути при оптимальній організації своєї діяльності, оволодінні прийомами 
самоосвіти, самоорганізації, самоконтролю. Добитися високого кінцевого результату допоможе 
прищеплення учням любові до праці, привчання кожного працювати сумлiнно i якiсно згiдно з його 
здiбностями та можливостями й водночас на повну силу. 

В учителiв, якi досягнули високих результатiв у навчально-виховному процесi, має мiсце етап 
цiлествердження. Якщо метою вчителя було просто провести урок, то відповідною була і діяльність 
учнів – відсидітися на уроці. Низький рівень продуктивності такого уроку не дає змоги учням самостійно 
розв’язувати задачі, переконатися у своїй здатності до саморозвитку, самовдосконалення, до самостійної 
творчості. На такому уроці етап цілествердження відсутній. Важливим елементом цього етапу є 
сформованiсть в учнiв умiння проводити цiльовий аналiз i самооцiнку досягнутих результатiв, зіставляти 
одержанi результати з поставленою метою, визначати шляхи коректування своєї наступної дiяльностi. 

Формування цілей навчання – другий важливий етап їх розроблення. Суттєвими є  вимоги до 
формулювання цiлей,  якi випливають iз положень загальної теорії керування, психологiї i дидактики, а 
саме: 

1) реальнiсть цiлей, їх вiдповiднiсть наявним в учнiв базисним знанням. Учитель повинен довести 
змiст минулого досвiду учнiв до рiвня, достатнього для успiшного досягнення поставлених цiлей. 
Нереальні, явно завищені цілі ведуть до самовідключення учнів від розв’язання поставлених завдань. 
Одночасно вони мають бути орієнтовані на напруження розумових сил, на пізнавальну активність учнів, 
враховувати їх навчальні можливості в зоні найближчого розвитку, тобто працювати на перспективу; 

2) усвідомлюваність цілей учнями – необхідна умова їх досягнення. В протилежному випадку вони не 
стануть керівництвом до дії; 

3) гнучкість цілей, здатність змінюватися зі зміною умов, можливостей для їх досягнення; 
4) правильна постановка, чiткiсть i однозначнiсть цiлей. Аморфнiсть, невизначенiсть, розпливчастiсть 

цiлей не дозволяє успiшно керувати навчально-пiзнавальною дiяльнiстю учнiв, студентів; 
5) формулювання цiлей повинно передбачати результат, якого мають досягти учнi, а не констатувати 

лише вид роботи. Заслуговують на увагу формулювання з термiнами "засвоїти", "розвинути", 
"поглибити", а не з термiнами "ознайомити", "пояснити", "розповiсти" тощо. 

Традиційному підходові до визначення цілей навчання, при якому шкільні вчителі оперують такими 
формулюваннями, як „навчити думати”, „виховати любов до навчання”, „викликати інтерес до 
навчального предмета”, а викладачі вузу - „формувати професійну майстерність”, „розвивати творчі 
здібності студентів”, „виховувати методичну культуру”, „здійснювати професійну підготовку 
майбутнього вчителя”, властиві серйозні хиби. Опис цілей навчання має включати не тільки перелік тих 
знань, що їх учень (студент) повинен засвоїти, а й систему операцій, якими він має оволодіти, систему 
умінь і навичок, які мають бути сформовані в учнів та студентів, зрушень у їх розумовій діяльності. 
Відомі психологи П.Я.Гальперін і Н.Ф.Тализіна підкреслюють, що, визначаючи цілі навчання, треба 
передусім чітко вказати систему дій і образів, які мають бути сформовані. Не визначивши таким 
способом цілей навчання, не можна прийняти адекватне рішення щодо вибору його методів. 

Питання про формулювання цiлей тiсно пов'язане з питанням про спiввiдношення знань i вмiнь. 
Адже, якщо кажуть, що метою навчання є знання, то мають на увазi передусiм знання, котрi учень умiє 
застосовувати на практицi. Якщо ж ставлять мету сформувати вмiння й навички, то мають на увазi 
вмiння, сформованi на основi застосування знань. Такi взаємовiдношення мiж знаннями i вмiннями 
iснують об'єктивно, природно й закономiрно. Вони вiдповiдають свiтоглядному принципу єдностi теорії i 
практики та дидактичному принципу зв'язку навчання з життям.  

У свiтлi сказаного стає зрозумiлою думка Н.Ф.Тализiної про те, що з позицiй дiяльнiсного пiдходу є 
рацiя вести мову про формування знань-умiнь. Замiсть двох цiлей - оволодівати знаннями i формувати 
вмiння їх застосовувати - перед навчанням фактично стоїть одна: сформувати такi види дiяльностi, котрi 
включають у себе задану систему знань i забезпечують їх застосування в заздалегiдь передбачених 
межах. 

Традиційно цілі навчання визначалися через знання і вміння. При цьому знання і вміння розглядалися 
незалежно одне від одного, протиставлялися одне одному. Із сказаного випливає, що професійно задати 
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цілі навчання – означає виявити і сформувати систему вмінь, видів діяльності, якими має оволодіти 
студент у результаті навчання. 

На основi аналiзу результатiв експериментального навчання можна сказати, що врахування 
вищеназваних положень програмно-цiльового принципу при вивченнi предмета - важлива передумова 
науково обгрунтованої організації процесу навчання i виховання. 

Потрібно згодитися з думкою Л.Н.Ланди, що цілі навчання, сформульовані в загальному вигляді, 
мало що дають для побудови та реалізації навчаючої програми. Ще одна важлива вимога до професійно 
сформульованих цілей полягає в тому, що вони мають бути задані діагностично. За визначенням 
В.П.Беспалько, ціль сформульована діагностично, якщо вона задовольняє формулу діагностичності: 
Д=О+В+Оц, де О – чіткий опис цілі, В – вимірювання цілі, Оц – існування шкали її оцінювання. 

Неможливість виконання хоча б однієї операції з формули діагностичності робить ціль 
недіагностичною. А лише діагностична ціль виконує системотворчі функції в педагогічній системі. 

Треба розрізняти близькі цілі навчання (наприклад, запам’ятовування конкретних формул, засвоєння 
певних понять, оволодіння певними способами дій) і віддалені (виховання методичного світогляду, 
формування складних інтелектуальних умінь, розвиток методичних здібностей тощо). Ставлячи близькі 
цілі, слід визначати не просто їх набір, а систему, ієрархію. У цій ієрархії виділяють найближчі та 
проміжні цілі, досягнення яких прокладає шлях до кінцевих цілей. Відповідно до цієї ієрархії 
організують процес навчання. Будуючи навчаючу програму, треба мати на увазі не тільки близькі, а й 
віддалені цілі навчання. Треба пам’ятати, що досягнення віддалених цілей не забезпечується 
автоматично внаслідок досягнення близьких цілей. Віддалені цілі мають бути певною мірою відбиті в 
системі близьких цілей. Необхідно так визначати близькі цілі, щоб їх досягнення було кроком на шляху 
досягнення віддалених цілей. Важливо, щоб студенти не тільки засвоювали ті чи інші конкретні знання, 
спеціальні способи та прийоми розв’язування методичних задач, а й оволодівали певними узагальненими 
методичними вміннями, формами й методами мислення, раціональними прийомами розумової 
діяльності, у формування яких вивчення кожного розділу має внести свій вклад. 

Питання про формулювання цілей безпосередньо пов’язане з проблемою формування професійної 
творчості. Як показують психолого-педагогічні дослідження, самі студенти мало звертають увагу саме на 
вивчення методів професійної діяльності. Скоріше всього в центрі їхньої уваги перебуває зміст 
навчального матеріалу. Для виховання у студентів самостійного, творчого підходу до розв’язання 
професійних завдань необхідно змінити орієнтацію їх діяльності з репродуктивного відтворення змісту 
матеріалу на метод діяльності. Мета навчання майбутнього вчителя – це насамперд оволодіння методами 
професійної діяльності, її засобами, а не тільки засвоєння змісту матеріалу. Вона має бути 
сформульована в термінах не тільки видів діяльності, але й способів дій. 

Враховуючи важливість цільового аспекту навчально-виховного процесу, є потреба уточнити основні 
дидактичні функції цілей учіння. Насамперед, сформульовані цілі покликані виконувати системотворчі 
функції. В єдності зі змістом предмета цілі учіння трансформуються в пізнавальні завдання, що 
об’єднують і пов’язують усі компоненти навчально-виховного процесу в єдине ціле. 

При дослідженні складних явищ завжди корисно звертатися до історії. Особливо повчальними є 
висновки, до яких приходиш, вивчаючи історію розвитку поглядів щодо повноти дидактичних 
принципів, які лежать в основі концептуального апарату методики підготовки вчителів до професійної 
діяльності в школі. 

Ще в 60-70-х роках окремі дослідники (Г.Ф.Бушок, В.І.Загвязинський, П.Кумбс, В.О.Сухомлинський) 
піднімали питання про необхідність доповнення системи дидактичних принципів педагогіки вищої 
школи принципом єдності навчальної та дослідницької роботи. Г.Ф.Бушок звертав увагу на те, що в 
умовах стрімких темпів науково-технічного прогресу, які вимагають від спеціалістів не лише грунтовних 
знань, а й творчих умінь, нормою життя у вузах країни стає не тільки навчальна, а й науково-
дослідницька робота. Підкреслюючи цю думку, В.І.Загвязинський нагадує, що дослідницький елемент у 
роботі вчителя був, є і завжди буде одним із найважливіших елементів практичної педагогічної 
діяльності. Тому-то майбутнього вчителя слід ретельно готувати до того, як більш раціонально 
реалізувати дослідницькі елементи в своїй професійній діяльності. Думки про необхідність поєднання 
вчителем функцій шкільного працівника і функцій ученого звучать у висловлюваннях 
В.О.Сухомлинського. Щоб педагогічна праця приносила вчителю радість, він радить молодим 
директорам спрямовувати кожного вчителя на щасливу стежину дослідження. Майстром педагогічної 
праці, на його глибоке переконання, найшвидше стає той, хто відчув у собі дослідника. 

У „Вибраних аспектах підготовки вчителів у 80-ті роки” Європейського Інформаційного центру 
Карлового університету відзначалося, що протягом останніх десятиліть у ряді країн проведені 
дослідження, які доводять, що провідним напрямом у підготовці вчителів повинна стати їх наукова 
підготовка, котра безпосередньо впливає на професійні успіхи, а вчительська робота може розцінюватись 
як наукова діяльність у стінах школи. 
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Головний висновок, який випливає з аналізу історії, полягає в тому, що потрібне розумне поєднання 
навчальної та науково-дослідницької роботи. Надаючи великого значення науково-дослідницькій роботі 
майбутніх учителів, не треба забувати про те, що в 70-ті роки багато педагогічних навчальних закладів 
заходу почали сліпо копіювати університетську систему освіти, надаючи переважаючого значення 
науково-дослідницькій роботі студентів. Результат, як і слід було чекати, виявився негативним. 
Випускники таких навчальних закладів слабо справлялися з обов’язками вчителя. 

За висновками науковців, головне завдання науково-дослідницької діяльності в педвузі - оволодіння 
науковими методами пізнання, поглиблене і творче засвоєння навчального матеріалу, формування в 
майбутніх учителів навчально-дослідницьких навичок і вмінь для активного втручання в навчально-
виховний процес з метою його творчого вдосконалення. 
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УДК 378.1 
І.Д. Бех  

ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ ВИХОВАННЯ: СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ 

У статті викладене теоретико-методологічне обгрунтування суттєвих компонентів виховання 

За традиційної шкільної виховної практики не лише в молодших, але й у наступних класах до учнів 
ставляться в більшості випадків без справжнього інтересу і поваги, в результаті в них немає ніяких 
підстав для прийняття самих себе серйозно. Чи не з цим здебільшого пов′язана інфантилізація 
підростаючих поколінь зі всіма її наслідками? 

Особистісно зорієнтоване виховання принципово виключає ситуації, коли намагання вихованця 
досягти певних виховних цілей не помічаються, зате будь-яка його похибка викликає яскраво виражене 
незадоволення, підкреслюється його невідповідність тим чи іншим суспільним нормативам, навіюється, 
що дитина не така, якою хотіли б її бачити дорослі. 

Підлягає також безумовному запереченню та обставина, коли замість конструктивного використання 
природної дитячої потреби в хорошому ставленні до неї значущих людей для заохочення розвитку 
позитивних задатків і прагнень вихователі постійно її пригноблюють, не дають їй можливості реалізації, 
вимагають від дитини неможливого, а коли вона не справляється з цими вимогами, постійно 
принижують її. Таке приниження викликає протест і ворожість дитини до вихователів, оскільки їй 
важливо зберігати почуття власної гідності, відповідати уявленню про саму себе як про достойну поваги. 

У даному випадку протест неможливий, адже він має бути спрямований проти педагогів, чиє 
заохочення вихованець прагне заслужити. Він чекає ласки, а наштовхується на сухість і повчання. Тому 
до певного часу не може відповісти на це ні грубістю, ні байдужістю. Потреба в самоповазі, що 
підштовхує до протесту, приходить у нерозв′язувану суперечність із потребою у виховательській повазі 
та схваленні, без яких неможливим є й збереження поваги до себе. Так формується внутрішній 
мотиваційний конфлікт, при цьому мотив ворогування постійно стримується. 

Особистісно зорієнтоване виховання спрямоване на реалізацію сутнісної природи суб′єкта, якій 
відповідають цінності служіння, коли головним життєвим ставленням виявляється любов до інших 
людей. Це дозволяє людині виходити за межі своїх актуальних, наявних можливостей. 

Спрямованість виховного процесу на цінність служіння заперечує цілковиту орієнтацію на цінність 
соціальних досягнень і володіння. За життєвої цінності соціальних досягнень як визначальної основним 
ставленням до життя стає суперництво, що зумовлює підвищену тривожність, невпевненість у собі і 
виступає перепоною успішному особистісному розвитку. За цінності володіння інша людина є лише 
об′єктом, засобом для досягнення власних цілей, моральні заборони тут відсутні. 

Таким чином, за цінності служіння про людину можна говорити як про вільну особистість, яка 
свідомо обирає свій життєвий шлях. Тут життя виявляється творчістю, оскільки лише через ідеальну 
представленість в інших людях та інших людей у собі й можливий розвиток власної особистості, що 
дозволяє не розчинитися у них. 

Отже, альтернативою директивному підходу до виховання має виступити філософія особистісно 
зорієнтованого виховання, яка забезпечує дитині право на свободу вибору ціннісної позиції, на цінність 
людського духу і цінність життя загалом, на можливість його дійового здійснення за наявності в неї 
установки на подолання дисгармонії в досвіді, поведінці, спілкуванні, діяльності. Особистісно 
зорієнтоване виховання - це утвердження людини як найвищої цінності, навколо якої грунтуються всі 
інші суспільні пріоритети. Згідно з ним добро стає сутнісним визначенням людини; істина ж - лише 
засобом для розвитку її духовності. 

Виховні ситуації, які створюються у межах особистісно зорієнтованого виховання, мають забезпечити 
розвиток такого рівня свідомості, який би спонукав дитину до самопізнання і самоактивності з тим, щоб 
вона могла стати творцем власного духовно багатого життя. А це значить, що треба культивувати такі 
ситуації, у яких стосунки з дітьми будуються на врахуванні їх гідності та права бути особистістю. Перше 
безперечне право дитини - висловлювати свої думки, впливати на наші судження про неї. На жаль, 
сучасна виховна практика часто-густо демонструє наміри гальмування, а то й знищення всього того, що є 
волею і свободою вихованця, стійкістю його духу, силою його вимог і задумів. У дітей виникають 
сумніви в нашій щирості, підозри, з якими вони намагаються боротися. Інколи вони роблять це відкрито, 
і тоді їх дії вважають асоціальними. Але найчастіше, як це буває в боротьбі з будь-якою вадою, опір 
ведеться таємно, і його результати позначаються далеко не відразу. У моральному відношенні така 
поведінка ще більш небезпечна, аніж відкрита неслухняність, оскільки дитина стає брехливою і лукавою. 
Ці якості інколи залишаються в неї на все життя. 

Йдеться, таким чином, про необхідність моделювання ситуацій вільної, творчої співпраці. Виховні 
ситуації такої спрямованості доцільно розглядати як проміжні мікроструктури суспільства у його 
оптимально розвинених моментах. Вони є альтернативою педагогіці заходів. Суттєвою психологічною 
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особливістю таких ситуацій є те, що вони забезпечують детермінуючий «вплив на» особистість, який 
здійснюється реактивними, адаптивними виховними механізмами. 

Натомість утверджуються і використовуються психологічні механізми виховання, розраховані на 
максимальне залучення всіх компонентів структури особистості (свідомості, емоцій, волі) в соціальні та 
міжособистісні взаємодії. Вихованець сповна активізує вищий рівень своєї самосвідомості для 
самостійного віднайдення і реалізації якісно нових, конструктивних способів просоціальної поведінки. 
Тому одна з головних функцій педагога, який працює за положеннями особистісно зорієнтованого 
виховання, полягає в тому, щоб розвинути в дитини здатність якнайточніше розуміти ситуацію, яка існує 
в середині її та зовні з метою вибору гуманної поведінкової тактики. За постійного вияву цієї здатності 
дитина повністю залучається до процесу, зміст якого полягає в тому, щоб бути і стати собою, тобто 
набути власної відповідальної свободи, і саме в такий спосіб вона відкриває, що є глибоко і по-
справжньому соціальною. Вона живе повною мірою в даний момент і морально самовиховується тому, 
що саме таким є найкращий життєвий стиль для будь-якого вікового етапу. 

За таких умов дитинство, отроцтво, юність набувають абсолютної цінності, а отже, дійово 
утверджується цінність сьогоднішнього життя підростаючого покоління. Воно вимірюється ступенем 
оволодіння підростаючою особистістю культурними здобутками людства і ступенем особистісної віддачі 
у своїй життєдіяльності. Створюються, зрештою, соціально-психологічні засади інтенсивного 
особистісного затребування дитини в даний час, а не в більш-менш віддаленому майбутньому. 

Особистісно зорієнтоване виховання надає можливість вихованцеві краще функціонувати як 
особистості. Такий ефект є наслідком того, що і вихователь, і вихованець працюють у єдиному емоційно-
чуттєвому діапазоні, який запобігає психічному напруженню як результату переживання небезпеки від 
неделікатного вторгнення дорослого в дитячий світ. Тут дитина щоразу відчуває, що зустріч із 
вихователем відкриває для неї нові можливості як щодо емоційних вражень, так і стосовно спілкування 
та вільної поведінки. 

За особистісно зорієнтованого виховання дитині мусить забезпечуватись можливість самостійно 
приймати рішення і поводитись на їх основі. Ця вимога випливає з психологічної закономірності, згідно 
з якою діти, які привчені лише спостерігати і слухати, стають соціально пасивними, виявляються 
безпорадними перед довкіллям. 

Тож розширення свідомості вихованця вважається досить дійовим виховним фактором. Воно 
практично виявляється в психічному зростанні, пробудженні та вияві (за доцільного керівництва) 
прихованих можливостей суб’єкта. Вони ж не безмежні, характеризуються вибірковістю, поступовістю у 
поведінковій реалізації. Тому вихователь не повинен грубо змушувати вихованців проти їх волі робити ті 
вчинки, які даються їм з великими труднощами. Але й пасивно погоджуватися з такою їхньою позицією 
було б неправильно. Тут якраз необхідні такі виховні впливи, які б спричинювали у дитини внутрішню 
боротьбу доти, поки вона сама не прийме позитивного морального рішення. Момент самостійності 
поступово викликає у вихованця розуміння того, що його добродійні вчинки спричиняються багатством 
власних почуттів, а це приносить задоволення як певну самовинагороду за здійснене. 

У виховному процесі ми часто забуваємо суттєве правило: як у навчанні є завдання, самостійне 
вирішення яких не під силу школяреві в певному періоді його розвитку, так і моральні рішення мусять 
відповідати вікові вихованця. Це означає, що одну й ту ж особистісну проблему дитина з різним 
соціальним досвідом вирішує по-своєму, все більше наближаючись до науково-етичних критеріїв. 

Стратегія побудови виховного процесу в площині особистісного підходу мусить визначатися 
науковим розумінням внутрішніх закономірностей розвитку особистості в онтогенезі, а не грунтуватися 
на зовнішній доцільності, коли переважно використовувані методи заохочення чи покарання маскують 
складні виховні проблеми. Це дійсно так, оскільки за культивуванням таких методів педагог лише 
змушує дітей коритися, а не вільно й свідомо діяти. Цим самим він штучно утримує вихованця на 
елементарних стадіях морального розвитку і не піднімає до рівня, коли вихованість грунтується на 
перетворенні загальних етичних принципів у систему його особистісних смислів. 
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УДК 372.212.2 
Т.С. Гужанова 

КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ СТОСУНКІВ МІЖ УЧНЯМИ 

Автор порушує питання виховання культури спілкування між учнями та накреслює шляхи їх вирішення. 

В умовах будівництва незалежної України ведуться пошуки виховної роботи національної школи. 
Виховання - цілеспрямована передача, освоєння і творче використання нинішнім поколінням досвіду 
попередніх, продовження культурно-історичних традицій батьків, дідів і прадідів, творення людини 
даної епохи, члена свого роду і народу, введення його у сферу загальнолюдських цінностей. 

Виховний процес повинен утверджувати єдність уселюдської та національної культури. Національна 
школа має поєднувати виховання особистості для потреб нації, держави й усієї людської цивілізації. 

"Головна мета національного виховання - набуття молодим поколінням соціального досвіду, 
успадкування духовних надбань українського народу, досягнення високої культури міжнаціональних 
взаємин. Формування у молоді незалежно від національної приналежності особистісних рис громадян 
Української держави, розвинутої духовності, фізичної досконалості, моральної, художньо-естетичної, 
правової, трудової, екологічної культури" [1]. 

Посилена увага до питань міжособистісного спілкування людей і до культури поведінки об'єктивно 
зумовлена впливом їх на стиль спілкування між людьми, на моральний мікроклімат у колективах, а через 
них - на моральну атмосферу суспільства.   

Спілкування, діяльність, пізнання, будучи змістом людської життєдіяльності, перебувають у 
нерозривній єдності, являють собою форми соціальної активності людини. Характерною ознакою 
спілкування як форми активності виступає її моральна спрямованість, моральна культура людей, що 
розкривається в спілкуванні (людяність, доброзичливість, дружелюбність, взаємоповага та ін.). 

Повноцінне спілкування неможливе без співпереживання, без включення до свого внутрішнього світу 
цінностей, поглядів, почуттів іншого. Осмислюючи причини тих чи інших вчинків, поглядів, оцінок 
інших людей, особистість починає глибше осягати себе, свої чесноти й вади. Зіставляючи себе з іншими, 
людина збагачується осягненням складного внутрішнього світу людей, їхніх моральних якостей. 

Спілкування є однією з найфундаментальніших, найвищих особистих і соціальних потреб людини, 
котра включається в нього з моменту свого народження. І хоч у перші роки життя спілкування має 
спонтанний характер, все ж спілкування з іншими людьми формує у дітей почуття довіри до тих, хто їх 
оточує, надійності, емоційного піднесення. 

Проблема виховання культури спілкування постає з раннього шкільного віку. Багато учнів відчуває 
певні труднощі у налагодженні стосунків з іншими людьми, досягненні  взаєморозуміння. Проблема 
спілкування для дітей не менш вагома за своїми наслідками, ніж для  дорослих. На першому місці за 
переживаннями у дітей стоять конфлікти з товаришами, часто через невміння домовитися, бажання 
звернути на себе увагу . На другому місці - конфлікти з вчителем, на третьому – з батьками[2:79]. 

Спілкування відбувається  у ході як навчальної, так і позаурочної діяльності. У процесі його учень, як 
правило, засвоює вироблені суспільством норми поведінки, набуває нових знань, формується як 
особистість. Але в школярів потрібно спеціально виховувати культуру спілкування. 

Оволодіння мистецтвом спілкування включає формування в учнів інтелектуальної, психологічної і 
соціальної здатності до налагодження контактів з іншими людьми та освоєння способів практичної 
реалізації цієї здатності. З метою опанування учнями навичок спілкування необхідно повідомити їм 
теоретичні знання відповідно до вікових можливостей та організувати на практиці їх взаємодію. 

Практика спілкування може бути організована в різних формах: це участь у бесідах, рольових іграх, 
самостійне  створення учнями ситуацій спілкування.  

Головним засобом спілкування є мова, слово. На жаль, спостереження за мовною культурою учнів 
шкіл міста Житомира засвідчують, що діти не завжди можуть сформулювати та правильно  висловити 
власні думки. Мова їхня забруднена словами-паразитами, жаргонною лексикою: кумаріт, голімий, 
гнілой, понтовий та ін. Але за тим, як володіє людина словом як засобом комунікації, нерідко роблять 
висновок про її культуру й вихованість. Виховання культури мови органічно входить у формування 
культури спілкування. Особливу увагу під час організації практики спілкування слід приділяти розвитку 
в учнів уміння вільно володіти усною мовою. Це передбачає наявність у школярів великого запасу слів, 
образності  мовлення, формування здатності правильно сприймати те, що говорить інший учасник 
спілкування, і, в свою чергу, достовірно, без спотворень передавати думки партнера своїми словами ; 
вироблення вміння висловлювати суть почутого; коректно ставити запитання і стисло, точно, логічно 
формувати відповіді на запитання партнера. 

Це завдання розв’язується завдяки широкому залученню учнів до читання дитячої літератури, а також 
переказування змісту прочитаного, до регулярного обговорення книг, кінофільмів, концертів, до 
декламування віршів, складання словників нових понять і термінів, до проведення ігор з добору слів на 
певну тему, до участі у бесідах  і диспутах. 
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Важливим є оволодіння мистецтвом починати та підтримувати бесіду. Для цього треба навчити 
школярів таких речей: відповідати на запитання зрозуміло, привітно, не соромлячись; ставити питання, 
які мають пряме відношення до теми розмови; висловлювати свою думку лише тоді, коли запитують, і 
уникати при цьому різкості й категоричності; уважно й чемно слухати співрозмовника. 

Важливо також навчити дітей сперечатися. Традиційно суперечка закінчується образою, конфліктом. 
Але можна вирішувати цю справу "мирним шляхом". Потрібно тільки знати правила ведення суперечки: 
треба зацікавити суперника чимось; вміти його вислухати; запропонувати вирішення конфлікту; оцінити 
особистість товариша, його переваги. Суперечка зводиться до досягнення злагоди, взаєморозуміння, 
поваги до думки іншої людини. 

Велике місце у формуванні й розвитку в учнів умінь, необхідних у спілкуванні, посідає рольова гра. 
Суть її як засобу володіння  мистецтвом спілкування полягає в тому, що поставлене комунікативне 
завдання розв’язується партнерами в процесі імпровізованого розігрування певної ситуації, де вони 
виконують ролі окремих персонажів – її учасників. При цьому одна і та ж ситуація звичайно програється 
кілька разів, щоб учні могли виступити в різних ролях і запропонувати свої варіанти рішень, 
проаналізувати доцільність та життєвість поведінки кожного учасника. Рольова гра дає змогу школярам 
продемонструвати і простежити кілька індивідуальних варіантів програвання однієї і тієї ж ролі у заданій 
ситуації. В результаті у них з’являється можливість порівняти вимоги, що ставляться до виконання 
різних ролей у неоднакових ситуаціях, із власною поведінкою за аналогічних обставин. 

Процес формування комунікативних умінь, необхідних школярам у сфері міжрольового спілкування, 
включає кілька етапів: засвоєння стандартних прийомів поведінки, доведення їх застосування до 
автоматизму, розвиток імпровізації у використанні заданих прийомів і перенесення умінь з однієї 
ситуації в іншу. 

Важливо, щоб учні ставилися до правил культури спілкування позитивно. Неможливо примусити 
бути вихованим, якщо людина цьому чинить опір. Вихованість - така якість, яку не можна примусово, 
штучно прищепити. Вона виростає лише в результаті власної роботи дитини над собою. Необхідно знати 
норми етикету. Існує також цілий ряд найбільш загальних вимог, що виражають основні норми 
поведінки в будь-якій сфері людського життя: ввічливість, скромність, тактовність, охайність, 
вихованість, доброзичливість. Усі вони пов'язані з увагою, добрим ставленням до оточуючих людей в 
міжособистісному спілкуванні. 

Хороші манери, дотримання норм етикету, вихованість споконвічно цінуються й шануються, бо за 
ними стоять глибока духовність, багатий внутрішній світ людини. Треба мати міцні звички, щоб їх 
додержуватися. Та найголовніше - потрібно хотіти бути вихованим. 

Культура людства багатогранна. Вона складається з багатьох культур, у яких загальноісторичні якості 
людей виявляються конкретно і різноманітно, демонструючи невичерпність форм культурного розвитку. 
Без культури суспільство не існує як впорядковане ціле, воно терпить деградацію. Але культура може 
існувати лише доти, поки живе людина. З усіх живих істот тільки з людиною пов’язана культурна 
діяльність. 
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УДК 374.1 
О.В. Ілліна  

ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ УМІНЬ 

У статті розглянута проблема формування організаторських умінь у майбутніх учителів. 
Запропонований аналіз її розв’язання шляхом застосування педагогічних задач. 

Одним з важливих напрямів педагогічної освіти є формування організаторських умінь у майбутніх 
учителів. 

 Особливої актуальності набуває це в сучасних умовах переходу до ринкової економіки, коли гостро 
постає потреба в активних, ініціативних особистостях, які здатні організовувати себе й інших. Таким 
чином, на перший план висувається проблема підготовки конкурентноздатної особистості, яка має 
необхідні знання й уміння, стиль мислення і поведінки керівника й організатора. 

 Аналіз психолого-педагогічної літератури з цього питання показав, що у вітчизняній літературі 
проблеми організаторської діяльності та формування організаторських умінь довгий час взагалі 
спеціально не розглядалися. Висувалися лише питання впливу однієї особистості на іншу, впливу 
особистості на маси та ролі особистості в історії. В 20-30 роки питання організаторських здібностей 
розглядаються у зв’язку з проблемами дитячого вожацтва ( Є.А.Аркін, А.С.Залужний, А.С.Макаренко), а 
також управлінням і керівництвом підприємствами ( П.М.Керженцев). 

 Знову повернулися до цього питання лише наприкінці 50-х і на початку 60-х років. Визначаються 
основні вимоги до організатора і виділяються необхідні якості ( О.Г.Ковальов, В.М.Мясищев), 
порушується проблема формування організаторських здібностей школярів (В.М.Ніколаєв, 
С.В.Кондратьєва, дещо пізніше Л.І.Уманський). 

 Розв’язуючи проблему педагогічних здібностей, торкалися організаторських здібностей і умінь 
Ф.М.Гоноболін, Н.В.Кузьміна,М.Д.Левітов. У зв’язку з набуванням професійної підготовки розглядає 
організаторські уміння Б.Д.Красовський, але він не зупиняється на розробленні технології формування і 
розвитку цих умінь. 

 Педагоги-дослідники пропонують різні методи формування у студентів педагогічних умінь. Це 
використання ситуаційно-рольових ігор (В.П.Бедерханова, О.І.Забокрицька, А.Й.Канська, 
Л.В.Кондрашова, Т.Н.Лєвашова, В.О.Соловієнко, П.М.Щербань та ін.), систем тренінгів (Т.А.Дроздова, 
В.Г.Литвинов, В.Л.Леві), засобів театральної педагогіки (В.Ц.Абрамян, І.А.Зязюн, Ю.Л.Львова ), 
спецсемінарів, спецкурсів, практикумів (В.Т.Бабич, В.А.Кан-Калик, Г.І.Щукіна ) та ін. 

Попередньо проведене нами дослідження організаторських умінь молодих учителів-випускників 
педвузу, які працюють у школах Житомирської області, показало, що рівень їх розвитку бажає бути 
кращим. Так, середня оцінка за ці уміння в навчальній роботі становить 3,91, а у виховній роботі - 4,18. 
Результати дослідження говорять також про невисокий рівень розвитку організаторських умінь молодих 
учителів порівняно з уміннями інших груп. У зв’язку з цим у випускників виникають труднощі у 
підготовці до уроків, організації позакласних виховних заходів. У деяких молодих учителів на 
початковому етапі роботи виникала навіть розгубленість при організації роботи класу. 

 Таким чином, складність і багатогранність проблеми, теоретична нерозробленість багатьох її 
аспектів передбачає необхідність подальших спеціальних досліджень у цьому напрямку. 

 Спеціальне наукове вироблення технологій формування і розвитку організаторських умінь, внесення 
відповідних змін у програму курсу педагогіки та плани навчальних занять забезпечили б більшу 
цілеспрямованість цього структурного компонента професійної підготовки майбутніх учителів. 

Організаторські вміння не існують без організаторської діяльності, тільки в ній вони проявляються і 
формуються. Організаторська діяльність - це діяльність однієї людини, яка здійснює координацію, 
взаємодію, мобілізує групу людей на здійснення сумісних дій для виконання поставленої задачі. 

 Висловлення про поняття "вміння" в психолого - педагогічній літературі можна розбити в залежності 
від домінування тієї чи іншої ознаки на такі групи: 

 а) група означень поняття "вміння", в яких стираються межі понять "уміння" і "навичка"; 
 б) вміння представляється як можливість виконувати дію; 
 в) вміння визначається як система взаємопов'язаних дій; 
 г) уміння визначається як здібність людини виконувати певну діяльність; 
 д) група інших означень поняття "вміння", які мають одиничний характер. 
 Звернемося тепер саме до організаторських умінь.  Спеціальних робіт, присвячених проблемі 

організаторських умінь, майже немає. Але цілий ряд авторів розглядають організаторські вміння як 
складову частину організаторських здібностей, а останні - як частину педагогічних здібностей. Велике 
значення для правильного розуміння проблеми педагогічних здібностей мали роботи психологів: 
С.Л.Рубінштейна (загальнотеоретична проблема), Б.М.Теплова (загальна теорія здібностей), 
Б.Г.Ананьєва (теорія формування характеру), А.Г.Ковальова і В.М.Мясищева (проблема мотивів, 
здібностей, характеру). Заслуговує на увагу розгляд структури педагогічних здібностей 
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Ф.Н.Гоноболіним. Він відносить організаторські здібності до власне-педагогічних. Безпосередньо 
досліджує організаторські вміння і здібності С.В.Кондратьєва. Вона розглядає засвоєння 
організаторських умінь як основу організаторських здібностей, а вміння визначає як готовність 
особистості успішно виконувати певну діяльність, розглядає формування організаторських умінь і 
здібностей учнів старших класів. 

 Найбільш повно вивчена сутність організаторських здібностей і умінь Л.І.Уманським. Він під 
організаторським умінням розуміє дію, правильно виконану в практичній організаторській роботі на 
основі її правил. 

 У зв'язку з набуванням професійної підготовки розглядає організаторські уміння Б.Д.Красовський. 
Він визначає організаторські уміння вчителя як готовність до здійснення системи практичних дій на 
основі знань, досвіду і спрямованих на регуляцію діяльності колективу з метою виконання навчально - 
виховних задач. Звідси організаторські вміння вчителя. За Б.Д.Красовським це: 

 1)система знань про діяльність організатора; 
 2)система психічних дій (дій спостережливості, швидкого орієнтування, висування мети, 

самовладання, саморегуляції і т.д.); 
 3)система практичних і організаційно - педагогічних дій. 
 Основи організаторської роботи, її особливості, закони і правила розглядає А.М.Лутошкін. Він 

визначає організаторські уміння як здатність людини швидко й ефективно застосовувати на практиці 
організаторські знання, діяти з урахуванням надбаного досвіду і певної ситуації, що склалася. 

 Спочатку виділимо ознаки "педагогічного організаторського уміння". Аналіз психолого - 
педагогічної літератури привів нас до наступних висновків: у основі педагогічного організаторського 
уміння лежать знання і творчий підхід педагога до організаторської роботи, організаторські вміння тісно 
пов'язані з організаторською діяльністю взагалі  та з усіма іншими групами умінь. Необхідно виділити 
також такі ознаки, як динамічність впливів, які підпорядковані певним задачам і здійснюються в певній  
логічній послідовності з урахуванням конкретної педагогічної ситуації. 

 Таким чином, під педагогічним організаторським умінням ми будемо розуміти цілеспрямовану 
динамічну систему усвідомлених дій педагога, спрямовану на організацію певної діяльності об'єктів 
впливу (учнів, батьків тощо), яка грунтується на специфічних властивостях його особистості і 
необхідних для цього знаннях. 

 Для оцінки рівня розвитку організаторських педагогічних умінь, створення технологій їх формування  
необхідною є конкретизація їх структури. 

 Проведений аналіз організаторської діяльності педагогів різного рівня майстерності та визначення 
коефіцієнтів кореляції за К.Пірсоном для організаторських умінь і умінь інших груп показав, що між 
рівнем розвитку організаторських умінь і рівнем розвитку умінь всіх інших груп існує зв'язок, причому 
цей зв'язок досить тісний, оскільки отримані коефіцієнти кореляції лежать у межах від 0,57 до 0,83. 

 Важливим є і те, що для педагогів - майстрів рівень розвитку організаторських умінь найбільше 
пов'язаний із рівнем розвитку конструктивних і гностичних умінь, в той час, як коефіцієнт кореляції для 
організаторських і комунікативних умінь значно менший. Для педагогів з низьким рівнем майстерності 
найбільш тісний зв'язок між організаторськими та комунікативними вміннями. Це пов'язано з тим, що 
для майстра організувати якусь справу означає не просто поспілкуватися з підлеглими і дати команду 
виконати певні дії, а в першу чергу продумати структуру майбутньої діяльності, спланувати виконання 
дій,  виходячи з вивчення особливих властивостей кожного з підлеглих і групи в цілому, підібрати 
молодших організаторів і виконавців відповідно до мети діяльності та задач. Ці висновки 
підтверджуються також спостереженнями за діяльністю педагогів - майстрів.  Проведений аналіз 
показав, що в основі продуктивної організаторської діяльності лежить взаємопов'язана і цілеспрямована 
система знань і вмінь. Важливо також знати, які з організаторських педагогічних умінь є найбільш 
важливими для продуктивної організаторської діяльності, тобто які дії педагога треба насамперед 
оцінювати, щоб визначити рівень розвитку його організаторських умінь. унаслідок опитування, 
проведеного на базі Житомирського інституту удосконалення вчителів, оцінки педагогами (132 чол.) 
важливості певних організаторських умінь і ранжування можна виділити наступні вміння: 

1. Організовувати навчальну діяльність. 
2. Зробити учнів своїми помічниками в розв'язанні всіх задач. 
3. Вміти самостійно приймати та здійснювати правильні рішення в різних педагогічних ситуаціях. 
4. Організовувати себе, свою діяльність і час. 
5. Навчати учнів орієнтуватися в різних ситуаціях і самостійно приймати рішення в умовах 

складності та мінливості реального життя. 
6. Стимулювати накопичення в учнів соціального досвіду, позитивних звичок поведінки, 

відповідальності, ініціативи, активності. 
7. Організовувати щоденну життєдіяльність, наповнювати її цікавими та корисними думками, 

творчими справами. 
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8. Поступово передавати учням відповідальність і контроль за своєю поведінкою і вчинками. 
9. Спонукати учнів розвивати свої інтереси, збагачувати знання. 
10. Ставити учнів в умови, що сприяють розвитку у них прагнення до самоосвіти й самовиховання. 
11. Навчати учнів способам організаторської діяльності. 
 Фундаментальним положенням, на яке ми спираємося при розгляді педагогічної діяльності, є те, що 

свідома людська дія є усвідомленим вирішенням певних задач. Цей фундаментальний висновок, якого 
притримуються С.Л.Рубінштейн, О.М.Леонтьєв та інші, перевірений часом і підтверджується науковими 
дослідженнями в галузі психології та педагогіки. Виходячи з вищесказаного, ми розглядаємо педагогічну 
діяльність як постановку і розв'язання множини професійних задач, пов'язаних з проблемами організації 
та самоорганізації у педагогічних системах. А оскільки поняття "задача" тісно пов'язане з поняттям 
"ситуація", то логічно насамперед звернутися до поняття "ситуація". 

У психологічному плані "ситуація" - це система зовнішніх відносно суб'єкта умов, які спонукають і 
опосередковують його активність. Педагогічною ситуацією прийнято називати сукупність певних умов, 
обставин, стану, що склалися в певний момент. Одночасно ситуація характеризує процес взаємодії 
педагога і вихованців. Н.В.Кузьміна визначає педагогічну ситуацію як "реальні обставини у навчальній 
групі і в складеній системі стосунків і взаємостосунків учнів, які необхідно враховувати при прийнятті 
рішення про способи впливу на них". У своїй роботі вчитель постійно перебуває в певних ситуаціях, 
обставинах, які переважно знаходяться в нормалізованому стані. Однак зовнішній вплив, що включає в 
себе взаємодію педагога й учнів, не завжди може збігатися з внутрішніми умовами, станом учнів. 
Виникає розбіжність, неузгодженість у системі зовнішніх і внутрішніх чинників. Усунення подібної 
розбіжності є не що інше, як процес розв'язання педагогом певної педагогічної задачі, яку можна уявити 
як мету діяльності педагога у певних умовах. При цьому задача включає в себе вимогу (ціль), умови 
(відоме) і шукане невідоме, яке міститься у запитанні. 

Задачний підхід, на думку Г.О.Балла, полягає у тому, що в кожній із ситуацій, які розглядаються: 
1) виділяються системи, які визначають собою задачі, а також системи, які забезпечують розв'язання 
цих задач; 

2) вказують якісні та кількісні характеристики виділених задач, а також засоби і спроби їх 
розв'язання.   
Таким чином, процес розв'язання задачі - це процес пошуку виходу із утруднення.  
Л.Ф.Спірін, який багато років займається проблемами педагогічних задач, їх розв'язанням і 

застосуванням при формуванні професійно-педагогічних умінь учителя, визначає педагогічні задачі як 
"результат усвідомлення суб'єктом виховання в педагогічній ситуації необхідності висунення 
професійних дій і прийняття їх до виконання". Таким чином, педагогічна задача, на думку Л.Ф.Спіріна, - 
це не тільки усвідомлення суб'єктом педагогічної діяльності цілей навчально-виховної роботи, 
комплексу її умов і проблем, що виникають, суперечностей між відомою метою діяльності та 
невідомими шляхами досягнення цієї мети, а і результат цього усвідомлення, тобто прийняття до 
виконання певних дій. 

Заслуговує на увагу і підхід до педагогічних задач і ситуацій Л.В.Кондрашової. Педагогічні задачі, 
запропоновані нею для студентів педагогічних вузів, не тільки виступають як навчальні проблемні 
завдання, а і являють собою моделі реальних педагогічних ситуацій, які потенційно містять у собі 
проблему, задачу. Метою педагогічних задач Л.В.Кондрашова вважає "навчання методиці розв'язання 
загальних задач сучасної школи і конкретних проблем, які постійно виникають перед учителем в його 
професійній діяльності, формування професійних якостей учителя". З цією ж метою застосовуємо 
педагогічні задачі в своїй роботі й ми. Щоб досягти бажаного ефекту, педагогічні задачі потрібно 
використовувати в системі та відповідно до навчальної програми з педагогіки. Свої навчальні й виховні 
функції задача буде виконувати лише в тому випадку, коли вона пов'язана з конкретним змістом теми, 
що вивчається, а її розв'язування забезпечить студентам поглиблене вивчення навчального матеріалу. 

Педагогічний аналіз процесу розв'язання проблемно-педагогічних ситуацій, проведений 
О.А.Дубасенюк усвоїх дослідженнях, підтверджує положення про необхідність спеціальної підготовки 
студентів педагогічних вузів, навчання їх розв'язуванню педагогічних задач. Із цією метою на 
практичних заняттях необхідно виділити час для вивчення теоретичних основ розгляду педагогічних 
ситуацій, їх основних типологій, а також для оволодіння уміннями поетапного розв'язання педагогічних 
задач. Крім цього, педагогічні задачі потрібно розв'язувати на кожному практичному занятті, поступово 
нарощуючи їх ступінь важкості. Особливу увагу слід приділити розв'язанню педагогічних задач 
організаторського характеру, тобто таких, у яких необхідно визначити цілеспрямовану систему 
усвідомлених дій педагога, спрямованих на організацію певної діяльності об'єктів впливу. 

 Традиційно-інформаційний підхід до проблеми професійного становлення педагога не спроможний 
здійснити завдання розвитку творчої особистості вчителя. При такому підході студент під час навчання 
знайомиться з готовими висновками, методичними вказівками, інструкціями, але він не бере активної 
участі у виробленні педагогічних рішень, не відчуває і не усвідомлює себе в ролі вчителя. Звідси і 
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розгубленість частини молодих учителів при зіткненні з реальними педагогічними ситуаціями, при 
необхідності самостійно організувати навчально-виховний процес. 

Отже, необхідно змінити загальний підхід до навчання вчителів, перейти від традиційно-
інформаційного до проблемно-методологічного підходу, спрямованого на розвиток у вчителя конкретної 
методології розв'язання типових педагогічних задач. Це дасть можливість поставити вчителя в позицію 
дослідника, який приймає разом з учнями різноманітні організаторські рішення та виробляє 
конструктивні принципи, критерії їх оцінки, шляхи реалізації. 

 
Ілліна Ольга Володимирівна - аспірантка кафедри педагогіки Житомирського  державного 

педагогічного університету імені  Івана Франка. 
Наукові інтереси: 

− теорія організаторської діяльності; 
− дидактика вищої школи. 
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УДК 374.1 
В.А. Ковальчук  

ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ У 
ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ 

Розглядається процес розгортання соціально-педагогічної ситуації, перетворення її в соціально-
педагогічну задачу в професійній діяльності вчителя. Аналізуються також особливості становлення 

соціально-педагогічної ситуації в різних соціокультурних, освітніх, вікових умовах. 

Професійна діяльність учителя є багатогранним процесом, у межах якого вчитель-вихователь формує  
та розвиває здатність бути суб′єктом власної життєдіяльності в кожній дитині. Людина, як і будь-який 
живий організм, є відкритою системою, тобто її існування, діяльність можливі лише за умови взаємодії з 
оточуючим середовищем, у результаті обміну енергією, інформацією та речовиною. За словами 
В.Лугового, «людська діяльність є вихідним системоутворюючим фактором у системі загального буття 
«природа-суспільство-людина-культура» [1: 24-25]. 

Середовище в педагогіці та психології розглядається як сукупність умов середовища, за яких 
здійснюється розвиток особистості. Однак цей вплив на розвиток організму в різні періоди життя 
людини неоднаковий. Учені розділяють природне та соціальне середовище. 
Природне - клімат, рослинний та тваринний світ, географічні умови - це чинник, що справляє свій 

вплив на розвиток дитини опосередковано, через соціальне середовище, громадську і трудову діяльність 
людей. 
Соціальне середовище є суб′єктивно пережита людиною об′єктивна реальність, тобто своєрідний 

показник інтеріоризації нею культури, рівня її соціального розвитку, способу життя, участі в житті 
суспільства. 

Виступаючи як єдність філософських категорій сутності та явища, соціальне середовище впливає на 
особистість за допомогою системи чинників, котрі є посередниками в процесі детермінації особистості 
суспільством. Такими чинниками є книги, газети, радіо, телебачення, встановлені суспільством закони, 
правила, традиції, вимоги й оцінки моралі, естетики, тобто система постійно діючих і випадкових, 
опосередкованих чинників.  

У суспільстві немає явищ, котрі виникають і розвиваються поза загальним взаємозв′язком і 
взаємодією соціальних явищ, тобто індетермінованих. Найбільш загальною, а тому найбільш 
елементарною, універсальною, формою детермінації є причинно-наслідкові зв′язки. Формування 
особистості відбувається у процесі її взаємодії з суспільством, точніше, з тією його частиною, до якої 
особистість включена прямо чи опосередковано, соціальним середовищем конкретної особи. Треба 
відзначити, що соціальне середовище впливає на формування особистості лише тоді, коли особистість 
сама в результаті активного ставлення до соціального середовища здатна вибрати його для себе 
орієнтиром власної життєдіяльності. Однак, не засвоївши умов середовища, не ствердивши себе в ньому, 
неможливо активно впливати на нього. Водночас засвоєння соціального досвіду неможливе без 
індивідуальної активності самої людини в різних сферах діяльності. 

Виділення соціально-педагогічних чинників (явищ та процесів, які зумовлюють зміни в системі 
освіти та виховання) грунтується на такому зв′язку соціальних об′єктів, при якому одні з них (причини) 
породжують у конкретних умовах інші соціальні об′єкти або їх властивості (наслідки). Так, наприклад, 
складна економічна ситуація, злиденний стан культури та освіти породжують масову відмову від ідеалів, 
які не виправдали себе (та й від будь-яких ідеалів загалом), поширення вульгарності та бездуховності, 
небезпеку ідейної порожнечі. 

На сучасному етапі науковці вирізняють три групи соціально-педагогічних чинників: 
− макрочинники: країна, держава, суспільство разом з тими процесами, що в них відбуваються; 
− мезочинники: етнокультурні та регіональні умови, типи поселення, засоби масової комунікації 
тощо; 
− мікрочинники: сім′я, групи однолітків і субкультура, мікросоціум, інститути виховання, релігійні 
організації тощо. 
Врахування соціально-педагогічних чинників та забезпечення педагогічно доцільної організації 

відношень у взаємодії підростаючого покоління із середовищем - першочергове завдання педагога. 
Кожний із вікових етапів розвитку дитини характеризується особливою сукупністю умов життя та 

діяльності, структурою тих психологічних особливостей, які формуються під впливом цих умов. З 
одного боку, перехід до нових умов життя (з початкової школи до середньої) зумовлюється попереднім 
ходом розвитку дитини, і можливість цього переходу безпосередньо пов′язана з успіхами, яких вона 
досягла в цьому розвитку. З іншого боку, вимоги, котрі висуває життя до дитини на новому етапі її 
розвитку, зумовлюють подальше її формування. Будь-який елемент середовища, вказував 
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Л.С.Виготський, по-різному впливає на дитину залежно від того, на якій стадії вікового розвитку вона 
знаходиться. 

Таким чином, щоб зрозуміти вплив середовища на формування вікових особливостей дитини, 
необхідно враховувати не тільки ті зміни, що відбулися в середовищі, але й зміни в самій дитині, що 
зумовлюють характер впливу середовища на її подальший розвиток. З цього і випливає поняття 
«соціальна ситуація розвитку особистості» (Л.С.Виготський) як особливе сполучення внутрішніх 
процесів розвитку і зовнішніх умов, котрі є типовими для кожного вікового етапу. Ці процеси 
зумовлюють динаміку розвитку протягом відповідного періоду і спричинюють виникнення нових 
якісних новоутворень під кінець періоду. 

Особливості взаємодії особистості з середовищем характеризуються процесом соціалізації. 
Проблематика соціалізації розроблялася у межах різноманітних шкіл та течій - психоаналізу, 

структурного функціоналізму, культуроантропології тощо. Явище соціалізації різнопланове, тому в 
наукових дослідженнях зустрічаються різні її інтерпретації: соціальне научіння, результат  соціальної 
взаємодії,  самоактуалізація тощо. 

Г.Тард розглядає соціалізацію як процес входження індивіда до нації, народу, суспільства шляхом 
універсального засобу - наслідування. Соціалізація - це безперервна адаптація живого організму до 
оточуючого середовища, формування здатності передбачати реакції інших людей і пристосовуватись до 
них (Т.Шибутані); це прийняття особистістю переконань, цінностей і норм вищого чи нижчого статусу, 
характерних для груп членства, в яких перебуває особистість (Д.Крейч, Р.Крачфілд, Е.Баллачей); це і 
динамічний процес, пов′язаний зі структурною організацією суспільства, де головний механізм - 
пристосування - покликаний згладити, сублімувати конфлікти особистості й суспільства, тобто не 
допустити відхилень у поведінці (Т.Парсонс). 

У вітчизняних дослідженнях проблема соціалізації особистості розглядається в кількох аспектах: 
− філософському (С.Батенін, С.Дмитрієва, М.Каган, П.Лєбєдєв, Л.Спиридонов та інші); 
− соціологічному (Я.Гілінський, Н.Андрієнкова, А.Харчев); 
− психологічному (Л.Буєва, І.Кон, П.Паригін); 
− педагогічному (Р.Гурова, А.Мудрик, Ю.Смородська, В.Шепель). 
Педагоги розглядають соціалізацію як процес формування соціальних якостей особи: підготовленості 

людини до соціального життя в суспільстві, тобто здатності включатися у виробничу працю, її суспільної 
активності, уміння співробітничати, адаптуватися в колективі, готовності до самостійного сімейного 
життя. 

1. Ще в 20-ті роки видатні педагоги пояснювали явище соціалізації дитини як «педагогіку 
середовища» (С.Т.Шацький), «суспільне середовище дитини» (П.П.Блонський), «відношення з 
оточуючим середовищем» (А.С.Макаренко). Н.Ф.Голованова  узагальнила підходи у педагогічній науці 
стосовно визначення соціалізації[2:42-45]. 

2. Соціологічний - соціалізація розглядається як трансляція культури від покоління до покоління, як 
загальний механізм соціального наслідування, що охоплює і стихійні впливи середовища, і організовані - 
виховання, освіту. 

3. Інтеракціоніський - соціалізація передбачає міжособистісні взаємодії, без яких неможливе 
становлення особистості і сприйняття нею картини світу. 

4. Інтеріоризаційний - соціалізація є освоєння особистістю норм, оцінок, цінностей, установок, 
стереотипів, вироблених людством, у результаті чого в нього складається система внутрішніх 
регуляторів, звичних норм поведінки. 

5. Інтраіндивідуальний - соціалізація не є адаптацією до соціального середовища, цетворча 
самореалізація особистості, діяльнісна модель виховання. 

Таким чином, термін «соціалізація», на відміну від поняття «виховання», означає: 
− комплексний процес інтеграції індивіда у суспільні структури; 
− власне процес розвитку особистості, детермінований чинниками соціального середовища;  
− процес критичного сприйняття ціннісно-нормативних систем і поведінкових еталонів, що діють  
у суспільстві. 
В науковій літературі взаємодія процесів соціалізації та виховання в реальній дійсності розглядається 

як співвіднесення власне професійної діяльності як свідомого і цілеспрямованого втручання в процес 
розвитку особистості та функціональних виховних (соціальних) впливів [3:52]. 

Соціалізація особистості школяра - це складний педагогічний процес, який потребує створення 
різноманітних педагогічних умов, використання форм, засобів і методів індивідуальної роботи з 
урахуванням впливів різних факторів (чинників) і обставин оточуючого школярів макро- і 
мікросередовища, динаміки їх психічного, фізичного та морального розвитку.  

Зміст соціального досвіду школяра, а також рівень його соціалізації визначаються суспільним буттям, 
соціальним середовищем, системою соціальних зв′язків, у якій розвивається і формується особистість. У 
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найширшому розумінні джерелом соціалізації індивіда є вся сфера суспільних відносин, де він 
удосконалюється як особистість (І.Кон, В.Москаленко, Б.Паригін та ін.) 
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Рис.1.  
Ієрархія соціалізаційних процесів. 

 
Джерелом соціалізації індивіда у вузькому розумінні, виступає мікросередовище, безпосереднє 

оточення. Це може бути сім′я, шкільний і класний колективи, ровесники у дворі, самодіяльні об′єднання. 
Схематично ієрархію соціалізаційних процесів зображено на рис.1. 
Результати процесу соціалізації визначаються: 
1) системою форм культури суспільства, яку засвоює індивід у процесі діяльності; 
2) характером та спрямованістю діяльності щодо засвоєння культури; 
3) способом спілкування індивідів у процесі залучення їх до культури суспільства [4:96-97]. 
Як уже зазначалося, різного роду вплив на дитину з боку елементів життєвого середовища 

зумовлюється різними періодами її розвитку. 
Батьківська сім′я - важливий інститут соціалізації раннього дитинства. Вона має вирішальне 

значення у формуванні емоційного світу, самосвідомості та моральних основ особистості в перші роки її 
життя. В підлітковому віці батьківська увага слабшає, звільняючи місце дії інших чинників: школи, 
ровесників. Підлітковий вік - це час загострення усвідомлення себе та прагнення оцінити власні думки й 
почуття; підлітки роблять спроби поєднати принципово різні ознаки особистості в єдину конструктивну 
систему, внутрішньо узгоджену. Саме в цей період, що є дуже важливим у процесі соціалізації, 
відбувається включення підлітків, а в подальшому молодих людей, у життя суспільства, формування 
соціальних зв′язків, засвоєння загальних способів практичної діяльності, розвитку національної 
свідомості, самосвідомості, систем соціальної орієнтації. 
Школа. Важливий інститут соціалізації особистості. Якщо рівень навчання в школі є досить низьким, 

ніякий інший суспільний інститут не зможе його замінити. Характер шкільного навчання, стиль 
взаємовідносин в учнівському та вчительському колективах, у колективі ровесників формує також 
типовий загальний стиль розумової діяльності, систему ціннісних орієнтацій дитини, ставлення до праці, 
навички групової поведінки. 

Серйозні зміни соціального середовища викликають конфліктність і напруження в середині 
навчально-виховної системи; виникають складні соціально-педагогічні ситуації, що потребують 
невідкладного розв′язання. 

Проблематика вивчення соціально-педагогічних чинників, їх впливів на поведінку школярів стала 
об′єктом дослідження численних науковців (О.Б.Бовть, І.Звєрєва, Л.Г.Коваль, В.М.Оржеховська, 
М.М.Фіцула та ін.). Дослідження показують, що внаслідок дії особливих соціально-економічних, 
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політичних труднощів і суперечностей у розвитку нашого суспільства, деформованості ринкових 
відносин виникають негативні тенденції  в навчально-виховному процесі: спадає інтерес до навчання, 
немає належного ефекту від виховної роботи в школі, погіршується дисципліна, виникають соціально-
педагогічні ситуації підвищеного ризику (В.М.Оржеховська). 

Можна виділити наступні групи причин та чинників, що зумовлюють відхилення в поведінці 
школярів: 

− соціальні: незадовільні побутові умови, багатодітність, неповна зайнятість та безробіття батьків, 
їх невідповідний соціальний статус, обмеженість позашкільної сфери дитини, відсутність організації 
дозвілля школярів тощо; 
− психолого-педагогічні: неблагополучний клімат у сім′ї та шкільному колективі, небажані для 
навчально-виховного процесу якості вчителя-вихователя, перевантаження в процесі навчання, 
переповненість класів тощо; 
− медико-біологічні: соматичне неблагополуччя, послаблення здоров′я, підвищена захворюваність 
психіки, вікові та індивідуальні особливості дітей тощо. 
Незнання чи нехтування складним комплексом чинників та передумовами виникнення соціально-

педагогічних ситуацій призводить  до ускладнень конфліктів, деструктивних методів їх розв′язання. 
Науковці, що досліджують проблеми соціалізації, дійшли висновку про те, що забезпечення нової якості 
виховання й освіти молоді багато в чому залежить від рівня підготовленості нової генерації педагогів, їх 
професійної компетентності й особистісних якостей. 
Таким чином, глибоке вивчення соціально-педагогічних передумов виникнення соціально-

педагогічних задач та їх впливу на здійснення навчально-виховного процесу - необхідна складова 
професійної підготовки майбутніх учителів. 
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УДК 378.146 
О.Є. Антонова  

ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БАЗОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ У 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ТА ФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVIII - ХІХ СТОЛІТЬ 

У статті аналізуються головні етапи становлення системи базових педагогічних знань на матеріалі 
історико-педагогічної літератури XVIII - ХІХ століть. 

Кожна наука являє собою певну систему знань, взаємопов′язаних внутрішньою послідовністю і 
логікою розвитку предмета. 

Педагогіка - багатогранна, багаторівнева цілісна система знань про виховання, навчання та розвиток 
особистості. Існують різні підходи до виділення основних етапів і віх у розвитку її як науки. 
Проаналізуємо головні з них. 

Найзагальнішим вважається підхід Ф.Хофмана, який за характером системи педагогічних знань 
виділив три основні етапи. 
І етап - педагогічні знання донаукового періоду, систематизовані на основі здобутого емпіричного 

досвіду виховання й освіти у формі народної мудрості поколінь. 
Педагогiчнi знання належать до найдавнiших знань людини. Вони почали народжуватися разом із 

людським суспiльством, коли з'явилася потреба передавати наступним поколiнням досвiд виживання. 
Виховнi вiдносини створили рiзноманiтнi форми їх фiксування. Спочатку це були побутовi норми - 
вiрування, правила, вимоги. Поступово складалися традицiї, звичаї, народний фольклор, де втілювалися 
погляди народу на те, який досвiд i яким чином треба передавати молодi, якi вимоги висуває до неї 
суспiльство. Так народжувалися новiтні форми фiксування виховних вiдносин, зберiгаючи при цьому всi 
iснуючi ранiше. 

Тепер указану систему знань у вигляді висновків, порад, рекомендацій, звичаїв, обрядів, викладених у 
художній літературі, етнографічних та етнологічних дослідженнях, відносять до народної педагогіки. 
ІІ етап - виникнення теоретичних концепцій виховання й освіти для побудови цілісної системи 

світського виховання (їх відносять до класичної педагогіки). 
ІІІ етап - становлення педагогіки як наукової системи, методологічним підгрунтям якої став 

діалектичний підхід до теорії розвитку особистості, суспільства і людини; цілісний всебічний підхід до 
формування особистості людини [1:10-11]. 

Специфічний підхід до систематизації педагогічних знань запропонував В.І.Гінецинський, який 
виділив наступні історичні типи освіти: магіко-ритуалістичний, калокагатійний, теологічний, 
гуманітариський, пансофічний, раціоналіський, інтелектуаліський, ергономіський, комплектиський, 
культурологіський [2]. 

В.С.Безрукова в розвитку педагогічної думки простежує три етапи, грунтуючись на ступені 
науковості знань: 

1) донауковий (до ХVІІ ст.); 
2) наукова педагогіка (ХVІІ - ХІХ ст.); 
3) теоретично-експериментальна педагогіка (кінець ХІХ - поч.ХХст.) (табл.1.2). 

Табл. 1. 
 Етапи становлення 
 наукової педагогiки 

Суспільно-економічна 
формація 

Форми існування 
 педагогічних знань 

1. Первісне суспільство побутові норми 
2. Первіснообщинна формація традиції, звичаї, народний фольклор 
3. Рабовласницький лад філософія як наука; педагогічні знання 

 у складі філософії 
Феодальне суспільство: 
а) розквіт феодалізму 

теологія як гілка філософії; педагогічні знання - складова теології 

б) епоха Відродження філософія, теологія, художня література;  
поява перших педагогічних праць 

5. Капіталістична формація педагогіка як наука; розвиток педагогічних теорій 
[3:22-23]. 

І.М.Богданова визначає три етапи в історії розвитку теорії виховання і навчання, які за характером 
педагогічних знань умовно називаються так: 

− педагогічна практика (охоплює первісно-общинний та рабовласницький лад); 
− педагогічне мистецтво (рабовласницький лад та період становлення буржуазно-капіталістичних 
відносин); 
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− педагогічна наука (капіталістичне суспільство від періоду становлення до сучасності) [4:24]. 
Проведений філософський та психолого-педагогічний аналіз літератури дає нам підставу виділити 

три головні періоди процесу становлення базових педагогічних знань. 
І період - донауковий - до XVII століття. 
ІІ період - концептуальний - XVII - ХІХ століття (створення окремих теоретичних концепцій 

виховання та освіти). 
ІІІ період - системний - кінець ХІХ століття - до наших днів (становлення педагогіки як наукової 

системи). 
Кожен із цих періодів характеризувався домінуванням того чи іншого типу освіти, становленням та 

розвитком певних компонентів педагогічних знань, формуванням структури самої педагогічної науки. 
Перші спроби пізнання виховання як суспільного явища та відображення його у визначених поняттях 

належать до філософських систем Давнього Світу. У всеохоплюючій системі знань, якою була філософія 
тих часів, містяться перші широкі узагальнення з питань педагогіки. Вже у працях давньогрецьких та 
давньоримських філософів (Геракліт, Демокріт, Платон, Арістотель, Епікур, Лукрецій Кар, Квінтіліан) 
можна знайти чимало глибоких думок з питань виховання. В період середньовіччя проблеми виховання 
розроблялись філософами-богословами, педагогічні ідеї котрих мали релігійне забарвлення. В епоху 
Відродження оригінальні та прогресивні для свого часу педагогічні ідеї висувались мислителями-
гуманістами Е.Роттердамським, Ф.Рабле, М.Монтенем. 

Проте, незважаючи на інтенсивний розвиток теорії виховання, педагогіка майже до середини XVII 
століття лишалася частиною філософії. Тільки наприкінці XVII століття, коли з′явились масові школи і 
перші науково-педагогічні доробки, відбулося народження наукової педагогіки. Розвиток виробництва 
стимулював потребу в значній кількості освічених людей, що призвело до необхідності вдосконалення 
процесів навчання і виховання в умовах спеціальних навчальних закладів. А накопичений протягом 
попередніх століть емпіричний матеріал потребував теоретичного узагальнення та систематизації. Тому 
розвиток системи педагогічних знань розглядається нами більш детально, починаючи з XVII століття, 
оскільки саме в цей період з′явились перші серйозні наукові праці, а педагогіка набула наукового 
характеру. 

Основоположником наукових основ педагогiки, без сумніву, є видатний чеський педагог 
Я.А.Коменський. У численних творах, зокрема у "Великiй дидактицi", вiн прагнув виявити 
закономiрностi природи та суспiльства, якi впливають на процеси навчання i виховання людини. Загалом 
"Дидактика" Я.Коменського унiкальна тому, що вона мiстить теоретичнi положення (основоположнi 
"начала" навчання), узагальнення методичного характеру ( дидактичнi правила), розроблення 
органiзацiйних форм навчального процесу ( методику нової для того часу класно-урочної системи 
навчальних занять). Я.А.Коменський узагальнив та сформулював ряд основних педагогiчних понять, а 
саме: дидактику, метод навчання, принцип навчання, клас, урок, класно-урочну систему навчання та 
iншi. Я.Коменський вперше здiйснив фундаментальне наукове опрацювання дидактики, пiд якою розумiв 
"загальне мистецтво всiх навчати всьому". Провiдне мiсце в його розуміннi педагогiчного процесу 
займає навчання. Теорiя виховання носить допомiжний характер як спосiб досягнення основної мети 
навчання, тобто одержання знань. 

Великої уваги педагог надавав професiйнiй пiдготовцi тих, хто буде навчати, тобто вчителів. На 
думку Я.А.Коменського, вчитель повинен мати добре розвинені професiйні якості. Вiн пiдкреслював, що 
всi успiхи в роботi школи, у навчаннi та вихованнi учнiв залежать, насамперед, вiд учителя, вiд його 
освiти, знань та умiнь. Тому при пiдготовцi майбутнього вчителя треба звертати увагу на те, як вiн 
володiє педагогiчною теорiєю, як розумiє основнi її положення i наскiльки вдало може реалiзовувати 
набутi знання в практичнiй дiяльностi. "Не можна навчати, спираючись тiльки на свiй авторитет, - 
усьому треба вчити за допомогою доказiв" [5]. А переконливо довести свою думку може тiльки той 
учитель, який вiльно володiє основними прийомами та засобами педагогiчної дiяльностi, добре знає свiй 
предмет, враховує природнi можливостi дитини. Ідея природовiдповiдностi займає чільне місце у 
педагогiчній теорiї Я.А.Коменського. Цим терміном педагог означив врахування вихователем тих 
закономiрностей розвитку дитини, якi притаманнi природi людини, а саме: вродженого прагнення 
дитини до знань, до працi, здатності до багатогранного розвитку тощо. Отже, вчитель повинен бути 
добре обiзнаним із педагогiчною теорiєю, щоб глибоко розумiти сутнiсть основних педагогiчних явищ. 

Значний внесок у розвиток педагогiки як наукової теорiї зробив Й.Г.Песталоццi. Довгий час вiн 
керував Бурггдорфським та Iвердонським педагогiчними iнститутами, куди приїздила на навчання 
молодь із багатьох країн Європи. Видатний педагог переосмислив соцiальну роль народного вчителя. На 
його думку, вчитель повинен мати добру освiту, досконало знати свiй предмет, завжди працювати над 
собою: "Ти тiльки до того часу здатний сприяти навчанню iнших, доки сам працюватимеш над власною 
освiтою" [6:61]. Тому, готуючи майбутнiх учителiв до практичної дiяльностi, Й.Г.Песталоццi намагався 
передати їм якомога бiльше знань про психiчнi та вiковi особливостi дитини, про форми та методи 
навчальної дiяльностi. Особливої уваги педагог-гуманiст надавав навчанню учнiв елементам логiчностi 
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мислення, способам активiзування їх розумової дiяльностi. Впровадити у життя цi провiднi, на думку 
Й.Песталоццi, принципи навчання мiг тiльки вiдповiдним чином пiдготовлений учитель, який сам вiльно 
володiє основними операцiями мислення. Тому в процесi навчання Й.Песталоццi звертав увагу на 
формування понятiйного мислення студентiв. Вiн видiляв чотири основнi моменти цього процесу: 

− сприймання предметiв; 
− формування чітких уявлень про цi предмети ( про їх кiлькiсть та форму); 
− зіставляння предметiв та формування понять; 
− називання предметiв (словесно), а отже, розвиток мови. 
Таким чином, основою процесу навчання Й.Г.Песталоццi вважав сприймання. Вмiння керувати 

сприйманням є, на його погляд, тiєю основою, на якiй, як "...на фундаментi повинен будуватися ряд 
засобiв, що ведуть до ясних понять" [7:42]. До цих елементарних засобiв, учив педагог, належать форма, 
число i слово. Проте він дещо перебiльшував значення названих категорiй. На практицi часто 
виявлялося, що студенти концентрують свою увагу на зовнiшнiх i не завжди суттєвих властивостях 
предметiв. Цей факт не тiльки не сприяв знаходженню типових загальних властивостей об'єктiв 
дослiдження, але й гальмував у цiлому формування в студентів чiтких знань. Знаходячись пiд значним 
впливом iдеалiстичної гносеологiї I.Г.Фiхте та I.Канта, Й.Песталоццi був прибiчником теорiї 
формального навчання, яка стверджувала, що джерелом знань є розум, що знання породжуються тiльки 
самим суб'єктом пiзнання. Тому педагог був переконаний, що знання iснують у душi людини, джерелом 
їх є розум дослiдника, а не загальнi особливостi предметiв та явищ. Й.Г.Песталоцці був переконаний, що 
«виховання - це внутрішня робота, яка розвиває надані природою фізичні, розумові та моральні здібності 
у відповідності з природним розвитком людської натури» [8:93]. 

Найслабкішим мiсцем у його теорiї навчання дослідники вважають вiдсутнiсть елементiв наукових 
знань. На думку сучасного дослідника В.І.Гінецинського, який вивчав історичний розвиток основних 
типів навчально-виховних систем, Й.Песталоцці, як й інші прибічники теорії формального навчання, 
«зводив завдання освіти до курсу розумової гімнастики» [2:124]. Разом з тим, саме Й.Г.Песталоццi ми 
завдячуємо досить поширеними нинi термiнами "розвивальне навчання" та «освіта», а його iдею 
розвивального навчання К.Д.Ушинський назвав "великим вiдкриттям Песталоццi, яке принесло i досi 
приносить людству бiльше користi, нiж вiдкриття Америки" [9:95]. 

Одним із послідовників Й.Песталоцці вважав себе відомий німецький філософ, теоретик педагогіки і 
психології Й.Ф.Гербарт. Він став творцем концепції «виховуючого навчання», яка була відвертою 
установкою на інтелектуалізм. Німеччина за шкільним устроєм дотримувалася загально-історичного 
напрямку, який виражався у прагненні до науки. «Німецька школа, - зазначав свого часу К.Д.Ушинський, 
- навчає, а не виховує...» [10:115]. 

Головна праця Й.Ф.Гербарта «Загальна педагогіка, виведена з цілей виховання» - це спроба викладу 
систематизованої педагогічної теорії, філософськи та психологічно аргументованої. Проте створити 
наукову педагогіку, розробити її філософські та психологічні основи Й.Ф.Гербарту не вдалося. Одним із 
найслабкіших місць його педагогічної теорії є її метафізичність. Німецький педагог не бачив і не розумів 
суперечностей, які виникають у ході навчально-виховного процесу. Ще К.Д.Ушинський дорікав 
Й.Ф.Гербартові за його «нещасне прагнення все пояснювати», ретельно підводячи всі явища одне до 
одного, щоб довести відсутність суперечностей. Саме тому Й.Ф.Гербарт не зумів досягти того рівня 
узагальнення, коли досліднику відкриваються закономірності досліджуваних процесів. 

 Й.Гербарт одним із перших грунтовно дослiдив значення теоретичних знань для практичної 
дiяльностi вчителя. "Нiде так не потрiбнi широкi фiлософськi погляди, що грунтуються на загальних 
iдеях, як в педагогiцi, де буденна праця та iндивiдуальний досвiд надмiрно звужують обрiї вихователя",- 
стверджував вiн [11:41]. Намагаючись довести це, Й.Гербарт же у "Перших лекцiях з педагогiки" (1802) 
проаналiзував взаємовiдношення мiж мистецтвом виховання та теорiєю, яке можна викласти в наступних 
положеннях: 

− наука потребує виведення теорем iз своїх основ, 
− мистецтво потребує постiйної дiї, але тiльки вiдповiдної до цих теорем; 
− коли вчитель дiє, вiн не може витрачати жодної митi на умозаключення, бо тисячi негативних 
обставин протистоять йому; 
− теорiя сягає такої далечини, де робота однiєї особистостi займає лише нескiнченно малу 
частину [12:97-98].  
Й.Ф.Гербарт стверджував, що тiльки в практичнiй роботi набувають мистецтва, виробляють навички, 

умiння, майстерність. Не можна очiкувати, що, одержавши попередню теоретичну пiдготовку, вчитель 
стане справжнім майстром своєї справи. Але i в процесі діяльності навчається мистецтву лише той, хто 
засвоїв теорiю. 

Дану проблему не обiйшов своєю увагою i нiмецький педагог А.Дiстервег, котрий, як i Й.Песталоццi, 
відомий як прихильник формального навчання, спрямованого значною мірою на розвиток здiбностей 
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учнiв, їх мислення та пам'ятi. Проте А.Дістервег визнавав особливу цiннiсть тих знань, що одержанi 
шляхом самостiйної дiяльностi. 

 А.Дiстервегу належить грунтовна праця "Керiвництво до освiти нiмецьких вчителiв"(1835), у якій 
він, виходячи з принципу виховуючого навчання, висуває значнi вимоги до рівня підготовки вчителя. 
Звертаючи увагу на теоретичну пiдготовку вчителя, А.Дiстервег вимагав, щоб майбутнi педагоги багато 
читали, добре знали iсторiю, психологiю, педагогiку i методику. Вiн вважав, що для ефективної роботи 
педагога завжди необхiднi двi умови: 1) знання (предмета, який викладаєш; особливостей учнiв; самої 
педагогiчної дiяльностi); 2) умiння їх застосовувати. "Знання предмета означає не пасивне його 
сприйняття, а самодiяльне засвоєння...Але до знань повиннi приєднуватися умiння, тобто навички в їх 
використаннi та застосуваннi"[ 13]. 

Тим самим А.Дiстервег наполягає на тому, що вчитель повинен грунтовно володiти основами 
педагогiчної дiяльностi, глибоко розумiти основнi положення педагогiчної науки, її головнi цiлi та iдеї: 
"Вони не повиннi вміщуватися в його голові як надуманi принципи, а треба, щоб перейшли в його плоть i 
кров" [13]. Саме такий всебiчно підготовлений учитель є iдеалом для А.Дiстервега.  

А.Дістервег впритул підійшов до розуміння ряду педагогічних закономірностей. Керуючись ідеєю 
розвитку «зсередини», яка є провідною в його творчості, видатний німецький педагог виділяв та 
досліджував суперечності, що внутрішньо притаманні педагогічним явищам, особливо процесові 
навчання. 

Отже, аналiзуючи перiод XVII-XIX столiть щодо розвитку  педагогiчних знань у зарубіжній 
педагогіці, можна назвати його перiодом становлення наукової педагогiки, перiодом пошукiв i 
накопичення практичних фактiв та перших  спроб їх теоретичного обгрунтування. Основними 
проблемами, навколо яких тривали дискусії та пошуки протягом усiєї багатовiкової iсторiї розвитку  
педагогiчної науки, були проблеми навчання та виховання пiдростаючого  поколiння. Тому основними 
поняттями педагогiки весь час вважалися поняття "виховання", "навчання", "освiта". Проте чiткого 
розмежування сфер дії вказаних понять у цей  перiод  не  вiдбулося. Основнi педагогiчнi поняття не були 
достатньо  диференцiйованими i застосовувалися як взаємозамiннi. Ототожнення понять навчання і 
виховання було однією з найбільших помилок, якої припускалися дослідники у процесі розвитку 
педагогічної науки і практики, особливо прихильники концепції «виховуючого навчання». Ототожнення 
процесів навчання і виховання призвело з часом до дублювання понять «освіченість» та «вихованість» 
[14:8]. 

Загалом, на думку С.У.Гончаренка, спiввiдношення навчання i виховання виявилось 
фундаментальною педагогiчною проблемою. Я.А.Коменський  визнавав  величезну  виховну роль 
навчання й не роздiляв категорій навчання і виховання. Ж.-Ж.Руссо надавав переваги вихованню 
("природному вихованню"), підпорядковуючи йому навчання. Й.Г.Песталоццi пов'язував розумове 
навчання з моральним,  обгрунтовуючи свiй пiдхiд тим, що процес пiзнання починається з чуттєвого 
сприймання, яке трансформується потiм у свiдомості за допомогою апрiорних iдей. Й.Ф.Гербарт вважав 
навчання основним засобом виховання. Так, провідною галуззю педагогічних знань у період XVII-XIX 
століть у Європі лишалась теорія навчання, яка набула досить високого рівня наукової розробленості. 

На межi XIX-XX столiть народжується новий напрям у педагогiцi,  який можна умовно назвати 
перiодом експериментальної  педагогiки. Представники  нових підходів, видатні педагоги А.Лай 
(Німеччина), А.Біне (Франція), А.Нейлл (Англія), Д.Дьюї (США) та інші, розробили теоретичне 
підгрунтя реформаторської педагогіки, яка, на відміну від соціоцентричної, ставила в центр навчально-
виховного процесу дитину з її унікальним внутрішнім світом, інтересами, індивідуально-природними 
нахилами[15:11]. Вони намагалися свої теоретичні положення обгрунтувати результатами емпiричних 
спостережень i спецiально поставленого експерименту. В центр уваги своїх теоретичних систем цi 
педагоги ставили не навчання, а вивчення дитини, що допомогло їм простежити закономiрностi 
фiзичного розвитку дитини, дослiджувати механiзми вiдчуття, сприйняття, уваги, пам'ятi дiтей та iншi. 
Пiзнiше основнi принципи експериментальної педагогiки було покладено в основу педологiї [ 16:113].  
Прогресивнi педагоги того часу намагалися вiдiйти вiд традицiйного розумiння сутностi основних 
педагогiчних процесiв та явищ, шукали нових шляхiв та ефективних засобiв формування особистостi.  

Загалом для кінця ХІХ - поч. ХХ століття характерним явищем став бурхливий розвиток змісту 
педагогічних знань та поява різноманітних напрямів побудови педагогічних теорій, а саме: 

− філософського напряму, представники якого вважали, що педагогічні знання є частиною 
філософських (філософи Давньої Греції, Й.Ф.Гербарт, Ціллер, В.Рейн, Г.С.Сковорода, М.О.Бердяєв); 
− психологічного, що обгрунтовував кожне питання навчання і виховання з точки зору психології 
(К.Д.Ушинський, К.Єльницький, П.Мальцев); 
− практичного напряму, характеризувався розвитком курсу практичної педагогіки, що спиралася на 
теоретичні основи і передбачала суворе дотримання систематизованого порядку правил виховання і 
навчання, а також педагогічних вимог (С.Бобровський, А.Маттіас); 
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− соціального, прихильники якого розглядали вчення про суспільство і виховання як нерозривне 
єдине (П.Наторп); 
− експериментального - головна мета виховання, як вважали представники цього напряму, - 
впливати на особистість, що розвивається (Є.Мейман, А.Нечаєв, М.Монтессорі, С.Френе, В.А.Лай); 
− нової педагогіки, представники якої обстоювали еволюційний розвиток педагогіки й пропагували 
дбайливе ставлення до природних нахилів і прагнень дитини (В.Вахтєрєв, С.Френе) [17:81-86] . 
Отже, аналіз розвитку педагогічних знань періоду ХVІІ - ХІХ століть у зарубіжній педагогіці 

дозволив виділити наступні тенденції: 
− Створення окремих теоретичних концепцій процесів виховання й освіти при домінуючій ролі 
теорії навчання. Аналіз літератури свідчить про достатньо високий рівень філософського та 
психолого-педагогічного обгрунтування дидактики. Проте глибокого цілісного розроблення наукових 
основ педагогіки в цілому не відбулося. 
− Накопичення значного фонду емпіричного матеріалу і педагогічного досвіду дало можливість 
провідним ученим створити науково-теоретичне підгрунтя для виявлення педагогічних 
закономірностей і законів, подальшого узагальнення і систематизації педагогічних знань. 
− Виділення та обгрунтування суттєвих компонентів науково-педагогічних знань (принципів, форм 
та методів навчально-виховної діяльності) в контексті рівня розвитку педагогічної науки того часу. 
− Інтенсивний розвиток експериментальної педагогіки заклав основи різноманітних моделей 
педагогічних теорій, що сприяло значному збагаченню змісту педагогічних знань. 

Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ 

1. Касьяненко М.Д. Педагогіка співробітництва: Навч.пос. – К., 1993. - 320с. 
2. Гинецинский В.И. Знание как категория педагогики: опыт педагогической когитологии. – Л., 1989. 
3. Безрукова В.С. Педагогика. Проективная педагогика: Учебное пособие для инженерно-
педагогических институтов и индустриально-педагогических техникумов. - Екатеринбург: Изд-во 
«Деловая книга», 1996. - 344с. 
4. Богданова І.М. Модульний підхід до професійнопедагогічної підготовки вчителя: Монографія. - 
Одеса:Маяк, 1998. - 284с. 
5. Коменский Я.А., Локк Д., Руссо Ж.-Ж., Песталоцци И.Г. Педагогическое наследие /Сост. 
В.М.Кларин, А.Н.Джуринский. – М., 1989. - 416с. 
6. Історія педагогіки: Навч.пос. /За ред. М.С.Гриценка. - К.: Вища школа, 1973. - С.447.  
7. Оконь В. Введение в общую дидактику: Пер. с польского Л.Г.Какуровича, Н.Г.Горина. – М., 1990. - 
382с. 
8. Сбруєва А.А., Рисіна М.Ю. Навчальний посібник до курсу «Історія педагогіки». - Суми, 1998. - 120с. 
9. Ушинский К.Д. Собрание сочинений в 8т. – Л., 1948. - Т.3. 
10. Ушинський К.Д. Три елементи школи .: Твори в 6т. – К., 1954. - Т.1. 
11. Общие основы педагогики /Под ред. Ф.Ф. Королева, В.Е. Гмурмана. – М., 1967. - 390с. 
12. Гербарт И.Ф. Избранные педагогические сочинения.– М., 1940. - Т.1. 
13. Дистервег А. Руководство к образованию немецких учителей: Избр.пед.соч. – М., 1956.  
14. Карпенчук С.Г. Теорія і методика виховання: Навчальний посібник. – К., 1997. - 304с. 
15. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності.: 
Монографія. – К., 1997. - 79с. 
16. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К., 1997. - 376с. 
17. Курилова Т.Н. Педагогическая подготовка учителя в России: историографический анализ. 
//Советская педагогика. – 1991. - №11. - С.81-86. 

 
Антонова Олена Євгенівна - аспірантка кафедри педагогіки Житомирського державного 

педагогічного університету імені Івана Франка. 
Наукові інтереси: 

− історія розвитку науково-педагогічних знань; 
− базові педагогічні знання як педагогічна проблема. 
 
 

 



 

59  

УДК 374.1+ 378 
Н.Г. Сидорчук  

КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО 
ВЧИТЕЛЯ» 

У  статті здійснений категорійний аналіз поняття самоосвітньої діяльності майбутнього вчителя на 
основі огляду науково-теоретичного доробку сучасної педагогіки та психології. 

Педагогічна діяльність є складним та різноманітним процесом. Умовно її поділяють на декілька 
видів: навчальну, виховну, дослідницьку, організаторську, комунікативну, конструктивну тощо. 
Останнім часом у зв′язку з підвищенням вимог до якості підготовки майбутніх учителів досліджується 
самоосвітня діяльність. Таким чином, категорія діяльності є базовою для з′ясування сутності 
самоосвітньої діяльності студентів і значною мірою визначає методологічні та теоретичні напрямки 
дослідження проблеми організації вказаного виду діяльності в межах дисциплін педагогічного циклу. 

Самоосвітня діяльність майбутнього вчителя - багатогранний об’єкт міжнаукового дослідження, 
безпосередньо пов’язаний як з людинознавчими, так і суспільствознавчими дисциплінами, зокрема 
філософією, історією, економікою, загальною, віковою та педагогічною психологією, психологією праці, 
педагогікою, історією педагогіки, соціологією, етнографією, етнопедагогікою тощо. Такий підхід до 
розгляду самоосвітньої діяльності зумовлений особливим становищем учителя, особистість і діяльність 
якого впродовж віків упливали на розвиток історичного процесу, долю людства.  

У педагогічній літературі останніх років зустрічаються два взаємопов′язані поняття: «самостійна 
робота» та «самоосвітня діяльність», які мають спільні (обидва розглядаються або як специфічні види 
діяльності, або як засоби досягнення конкретних цілей) та відмінні категорійні ознаки.  

Виділити відмінності між вказаними поняттями допоможе їх розмежування, здійснене 
А.К.Громцевою, П.І.Підкасистим, Н.А.Половніковою, Г.Н.Сєріковим, А.В.Усовою. 

На основі узагальнення понятійного масиву самостійною роботою будемо називати будь-яку 
діяльність особистості, яку вона здійснює з метою досягнення поставлених перед нею цілей без участі 
керівника. 

Під самоосвітою ж розуміють специфічний вид діяльності, в ході якої завдяки самостійному 
визначенню цілей особистість задовольняє свої пізнавальні потреби або удосконалює свої здібності, 
якості та властивості особистості. 

У визначенні обох понять підкреслюється діяльнісний характер формування особистості, але під час 
самостійної роботи вказаний процес відбувається на основі досягнення цілей, поставлених іншою 
особою - викладачем; в ході ж самоосвітньої діяльності - відповідно до задумів самої особистості. 

Згідно із запропонованим визначенням, самостійна робота здійснюється поза безпосередньою участю 
керівника. Прикладом може служити навчальна самостійна робота, якою опосередковано керує викладач. 
Залежно від свого задуму він установлює термін виконання самостійної роботи під час навчальних 
занять або у позанавчальний час, пропонує завдання, проводить різного роду інструктажі щодо їх 
виконання, визначає глибину та обсяг обов′язкової частини виконання завдань, здійснює допоміжні 
заходи (консультації, спостереження, співбесіди тощо), тобто визначає засоби діяльності особистості у 
процесі самостійного досягнення цілей. 

Участь керівника у самоосвітній діяльності визначенням спеціально не обумовлюється: самоосвіта 
може здійснюватися за участю керівника або поза нею, наприклад, під час самостійної роботи. 

Принципова відмінність між самоосвітою та самостійною роботою полягає в тому, що в ході 
самоосвітньої діяльності особистість виступає суб′єктом своєї діяльності щодо досягнення самостійно 
визначених цілей, які і складають головний мотив самоосвітньої діяльності. 

Аналіз самостійної роботи та самоосвіти особистості показує, що вони є складними видами 
діяльності, тісно взаємопов′язаними між собою. Останнє іноді створює ілюзію їх повного збігання. 

Дослідження проблеми самоосвітньої діяльності студентів педвузів потребує насамперед проведення 
логіко-семантичного аналізу поняття «самоосвіта». Цей термін увійшов до російської та української мов 
у 30-60-х рр.ХІХст. Інтенсивне включення у книжкову лексику  слів із першою займенниковою частиною 
«само» зумовлене позамовленєвими чинниками, а саме: «особливою увагою до будь-яких проявів 
духовних процесів окремої особистості та до розвитку активної діяльнісної першооснови загально-
політичного життя» [1:300]. С.І.Ожегов у «Словаре русского языка» тлумачить самоосвіту як 
«приобретение знаний путем самостоятельных занятий, без помощи преподавателя». Дещо ширшим 
можна вважати означення, подане у Великій Радянській Енциклопедії: «Самоосвіта - самостійна 
освіта, отримання системних знань в певній галузі науки, техніки, культури, політичного життя та ін., 
яка передбачає безпосередній інтерес особистості у органічному поєднанні із самостійністю у вивченні 
матеріалу». В «Педагогічному словнику», виданому Академією педагогічних наук СРСР (1986), 
самоосвіта визначається як «освіта, яку здобувають поза навчальними закладами шляхом самостійної 
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роботи». За «Українським педагогічним словником» С.Гончаренка (1997) «самоосвіта - освіта, яка 
набувається в процесі самостійної роботи без проходження систематичного курсу навчання в 
стаціонарному навчальному закладі. Самоосвіта є невід′ємною частиною систематичного навчання в 
стаціонарних закладах, сприяючи поглибленню, розширенню і більш міцному засвоєнню знань» [2:296]. 

Самоосвіта як педагогічна категорія розглядалась спершу як додаток (доповнення, підсистема, 
частковий прояв) категорії освіти і застосовувалась для розв′язання конкретних освітніх завдань: 
формування волі, боротьби з недоліками, розумового самовдосконалення (А.А.Вєдєнов, С.М.Ріверс, 
В.М.Екземплярський). Ідея взаємозв′язку освіти та самоосвіти знайшла  свій подальший розвиток у 
роботах А.Я.Арета, А.А.Бодальова, А.Г.Ковальова, А.І.Кочетова, В.І.Сєліванова та ін. Сутність, 
структура та зміст самоосвіти відображені в дослідженнях Т.Г.Браже, М.В.Башкірової, Л.І.Гоженко, 
М.М.Заборщикової, А.К.Маркової, І.Л.Науменко, П.Г.Пшебильського, Т.М.Сімонової, Р.П.Скульського, 
Є.П.Тонконогої, Я.С.Турбовського. 

Розмежування самостійної роботи та самоосвіти здійснене А.К.Громцевою, П.І.Підкасистим, 
Н.А.Половніковою, Г.Н.Сєріковим, А.В.Усовою. Необхідність використання психолого-педагогічних 
знань у самоосвітній діяльності вчителя обгрунтована в працях С.П.Іванової, Ю.Н.Кулюткіна, 
Г.С.Сухобської. Керівництво самоосвітньою діяльністю молодих учителів досліджували 
М.М.Заборщикова, В.Б.Новічков, Т.М.Сімонова. 

Самоосвіта, за М.Д.Касьяненком, - цілеспрямований процес самостійного оволодіння цілісною 
системою знань і умінь, поглядів і переконань, прогресивним досвідом у певній сфері діяльності під 
впливом особистих та суспільних інтересів. 

А.К.Громцева розглядає самоосвіту як цілеспрямовану систематичну пізнавальну діяльність самої 
особистості, яка керується вказаною діяльністю з метою вдосконалення своєї освіченості. Категорійні 
ознаки цілеспрямованості та систематичності вказують у цьому випадку на керований характер 
самоосвіти. Останнє також підкреслює її відмінність від інших типів самостійних робіт, які 
організовуються вчителем у навчально-виховній діяльності. У даному тлумаченні поняття «самоосвіта» 
зазначається ще й те, що вона здійснюється згідно з внутрішніми потребами особистості та за її власним 
бажанням. 

Різні підходи до визначення самоосвіти дозволяють розглядати це поняття як: 
− форму отримання та поглиблення знань (Г.Б.Бичкова, С.Лєбєдєв); 
− процес розвитку інтелектуальних якостей та розумових здібностей (О.І.Кочетов); 
− вид пізнавальної діяльності (І.Ф.Гончаров, Н.В.Косенко, П.Г.Пшебильський); 
− засіб саморозвитку творчої першооснови особистості та коректування її розумової діяльності 
(Л.І.Рувінський).( Див.табл.1.1). 

Визначені в таблиці категорійні ознаки не протиставляються одна одній, оскільки відображають 
багатозначність поняття, що розглядається. 

Аналіз зазначених трактувань поняття самоосвіти дозволяє виокремити три різні підходи до його 
тлумачення. Перший з них характеризує самоосвіту як цілеспрямовану, плановану самостійну роботу 
вчителя з метою підвищення своєї професійної майстерності (М.М.Заборщикова, В.В.Новічков, 
П.Г.Пшебильський). У цьому випадку самоосвіта розглядається як суто професійна функція, а мета її 
здійснення пов′язується з підвищенням продуктивності педагогічної діяльності. Другий, більш широкий 
підхід, дозволяє тлумачити поняття самоосвіти як «індивідуально-особистісного процесу 
цілеспрямованого та систематичного поліпшення, вдосконалення, розвитку себе та своєї діяльності» 
(Н.В.Козієв та ін.). При цьому саме особистісний характер самоосвіти як саморозвитку передбачає 
наявність процесу самопізнання (Н.Ю.Кулюткін, Г.С.Сухобська). Керуючись третім підходом, можна 
розглядати самоосвіту як вид, форму, засіб пізнавальної діяльності (Л.Г.Борисова, Г.Б.Бичкова, 
А.П.Владіславлєв, П.Г.Пшебильський). У дослідженні ми будемо дотримуватися саме останнього 
підходу, розглядаючи самоосвіту як форму пізнавальної діяльності, що характеризується активністю, 
самостійністю, добровільністю та спрямованістю на розвиток сил та здібностей, формування культури 
розумової праці. 

Базовою понятійною основою нашого дослідження є категорія «самоосвітня діяльність». Як уже 
зазначалося, вона є різновидом поняття «діяльність» та «педагогічна діяльність», які тлумачаться досить 
широко і неоднозначно, оскільки використовуються в категорійно-понятійному апараті кількох наук - 
філософії, фізіології, соціології, психології. В результаті перехресного запозичування термін «діяльність» 
набув чотирьох основних значень: праця, робота, активність, поведінка. Г.В.Суходольська у своєму 
дослідженні понятійної системи психології діяльності доводить доцільність такого розподілу, 
аналізуючи праці К.Маркса, І.Сєчєнова, І.Павлова, М.Бернштейна, С.Рубінштейна, О.Лєонтьєва, 
Б.Ананьєва. 
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Табл.1.1. 
 Основні підходи до визначення 

 поняття «самоосвіта». 
Основа 

тлумачення поняття 
«самоосвіта»: 

(самоосвіта - це...) 

 
Загальний зміст тлумачення 

форма • отримання знань Е.Лєбєдєва); 
• присвоєння досвіду (Л.Г.Борисова); 
• здійснення пізнавальної діяльності (А.П.Владіславов) 
• поглиблення знань (Г.Б.Бичкова) 

шлях • продовження освіти (Е.Лєбєдєва) 
• до самого себе (Л.Н.Кулікова) 

процес розвитку інтелектуальних якостей та розумових здібностей (А.І.Кочетов) 
пізнавальна 
діяльність 

• яка виходить за межі обов′язкових завдань (І.Ф.Гончаров) 
• яка характеризує високий ступінь саморегуляції (Н.В.Косенко) 

коректування • своєї розумової діяльності, її операцій (Л.І.Рувінський) 
засіб • саморозвитку, творчої першооснови особистості (Л.І.Рувінський) 

удосконалення • своєї особистості за допомогою самостійної та науково-дослідницької 
діяльності (А.І.Кочетов) 

результат • та умова освіти (А.І.Кочетов) 
основа росту • вчителя як спеціаліста (Р.П.Скульський) 

вид • пізнавальної діяльності (П.Г.Пшебильський) 
компонент • системи освіти (В.Н.Турченко) 
система • розумового та світоглядного самовиховання (К.М.Коджаспірова) 

• оновлення, розширення та поглиблення отриманих знань, 
удосконалення практичних умінь та навичок (В.А.Козаков) 

ланка • що пов′язує та інтегрує навчання, працю та суспільну діяльність у 
єдине ціле (А.Л.Загорський) 

стрижень • що обумовлює цілісність системи освіти (С.Б.Орлов) 
оволодіння • знаннями за ініціативою самої особистості (Б.Ф.Райський, 

М.Н.Скаткін) 
[3] 

У нашому дослідженні зроблено спробу розвитку вказаного положення стосовно поняття 
«самоосвітня діяльність» на основі критичного аналізу, зіставлення та узагальнення теоретичних 
поглядів, що існують у психолого-педагогічній літературі. 

У численних дослідженнях самоосвіти як діяльності знайшли своє відображення фізіологічний та 
психолого-педагогічний аспекти її тлумачення. 

1. В основу фізіологічного аспекту покладено матеріалістичну концепцію джерел саморозвитку 
особистості І.М.Мєчнікова, І.П.Павлова, І.М.Сєчєнова. «В основі плану організації людини повинна 
лежати ідея про саморух», - писав І.М.Сєчєнов [3]. 

Основу такого «саморуху» складає психіка людини, зумовлена взаємозв′язком зовнішніх та 
внутрішніх факторів. Такий взаємозв′язок виявляється насамперед у здатності до саморегуляції, яка 
визначає саморозвиток і є провідною в адекватному пристосуванні до оточуючого середовища. Науковці 
А.Г.Ковальов, Н.А.Крауліс вирізняють трирівневу саморегуляцію: безумовнорефлекторну діяльність, 
автоматизовану саморегуляцію на основі умовнорефлекторної діяльності та саморегуляцію, яка 
спостерігається тільки у людини і здійснюється за допомогою другої сигнальної системи. 

2. Наукова психологія, розглядаючи причини саморуху та саморозвитку особистості, приділяє значну 
увагу потребам, установкам і мотивам. Потреби виражають рівень активності та спрямованості 
особистості, оскільки, на думку В.Н.Мясіщева, вони вміщують вибірковий зв′язок організму з життєво 
важливими об′єктами та обставинами. У працях А.М.Арсеньєва, В.С.Ільїна, Ю.А.Самаріна, 
М.Н.Скаткіна підкреслюється зумовленість самоосвіти розвитком потреби в знаннях. Найбільш 
значущою складовою готовності особистості до самоосвіти є мотивація, що виявляється у прагненні 
отримати нові знання, виступає обов′язковою умовою включення до системи неперервної освіти. Таким 
чином, пріоритетна роль у професійній самоосвіті майбутніх учителів відводиться досягненню достатньо 
високого рівня інтелектуального розвитку, що дає їм можливість самостійно засвоювати певну систему 
знань. 
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Здійснене дослідження щодо понятійного масиву самоосвітньої діяльності дає можливість вирізнити 
такі її компоненти: суб′єкт діяльності, об′єкт діяльності, цілемотиваційний компонент діяльності, 
предмет діяльності, засоби діяльності (операційний компонент). 

Разом з тим не тільки у працях науковців (В.П.Бедерханової, А.П.Акімової, В.С.Кутьєва), але й у 
практичній роботі педагогів-дослідників (І.Д.Демакової, С.Л.Рябцевої, М.І.Шилової) вирізняється 
процесуальний характер самоосвітньої діяльності. Більшість педагогів-теоретиків і практиків виділяють 
наступні її параметри: гностичний (85%), проектувальний (70%), конструктивний (65%), комунікативний 
(100%), організаційний (95%), стимулюючо-спонукальний (90%), контрольно-оцінювальний (75%). 

Проаналізуємо детальніше поняття, що характеризують самоосвітню діяльність як категорію. 
Психологи та педагоги у понятійному масиві вирізняють у першу чергу поняття мети. Мета 

самоосвітньої діяльності - формування творчої особистості, спроможної самостійно приймати рішення. 
З поняттям мети тісно пов′язане поняття мотиву. На думку Б.Ф.Ломова, мотив і мета утворюють 

свого роду «вектор» діяльності, що визначає її напрям. Якщо мета виступає як ідеальне уявлення її 
майбутнього результату та, як закон, визначає характер і способи дій вихователя, то мотив - це 
спонукальна сила, причина його поведінки. Мета одночасно виконує конструктивну функцію діяльності, 
зумовлює її характеристики, динаміку [4:206-207]. Тому такого серйозного значення надається 
вказаним поняттям. 

Не менш важливим є поняття предмета діяльності, або змісту самоосвітньої діяльності для 
оволодіння майбутнім учителем. Треба підкреслити, що, оскільки самоосвітню діяльність ми 
розглядаємо в контексті пізнавальної, то інформація, отримана в процесі самоосвітньої діяльності, 
охоплює навчальні предмети та процес спілкування. 

Нарешті, проаналізуємо таке поняття категорійного масиву, як засоби діяльності. Вони вміщують 
основні види діяльності (працю, пізнання, спілкування), а також форми, методи, способи, за допомогою 
яких здійснюється самоосвіта. 

Процесуальні характеристики понятійного масиву «самоосвітня діяльність» (гностичний, 
проектувальний, конструктивний, комунікативний, організаційний, стимулюючо-спонукальний, 
контрольно-оцінювальний) будуть детально характеризуватися нижче. 

Ідеальним варіантом ходу дослідження було б уміщення до аналізу всіх компонентів, які входять до 
кожного з блоків психологічної структури діяльності. Це дало б можливість розглянути її різнобічно. 
Однак таке завдання не може бути розв′язаним у межах одного дослідження. У зв′язку з цим ми маємо 
обмежитися виділенням лише тих параметрів, які цікавлять нас із точки зору мети та завдань 
дослідження. Крім того, динамічний, творчий характер самоосвітньої діяльності потребує врахування 
сукупності зовнішніх та внутрішніх чинників, які впливають на рівень розвитку самоосвітньої 
діяльності, та аналізу їх співвідношення. 

На основі даних досліджень О.В.Адаменко [5], Л.П.Бобера [6], О.А.Дубасенюк[7], В.В.Карпова 
[8]та ін., а також особистого досвіду ми висунули гіпотезу про існування факторів, які визначають 
причини існування відмінностей  у рівнях володіння фаховою самоосвітньою діяльністю серед майбутніх 
учителів. 

Факторами, гіпотетичними функціональними одиницями, ми будемо називати основні внутрішні та 
зовнішні причини, що зумовлюють рух підвищення продуктивності самоосвітньої діяльності студента і 
піддаються корекції або регуляції в межах педагогічних систем. 

Враховуючи, що об′єктом нашого дослідження стала самоосвітня діяльність майбутніх учителів в 
умовах професійно-педагогічної підготовки,  а предметом - психолого-педагогічні фактори, які 
впливають на рівень володіння фаховою самоосвітньою діяльністю, на основі проведеного вище 
категорійного аналізу сформулюємо власне означення об′єкта дослідження. 
Таким чином, самоосвітньою діяльністю студента будемо називати процес духовного, 

інтелектуального становлення, розвитку майбутнього вчителя, який відбувається під впливом 
організаційно-педагогічних та соціально-психологічних факторів. 
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УДК 372.8 
К.Я. Климова 

РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ГРИ У РОЗКРИТТІ Й УДОСКОНАЛЕННІ МОВЛЕННЄВИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ДІАЛЕКТНОГО 

ОТОЧЕННЯ 

Керуючись власним досвідом роботи над подоланням діалектних помилок у мовленні студентів і 
сучасними досягненнями лінгводидактики, автор статті ілюстративно доводить, що педагогічний 
тренінг є одним з ефективних засобів впровадження гнучких педагогічних технологій у методику 

формування мовної особистості майбутнього вчителя початкових класів. 

Студенти педагогічного факультету усвідомлюють важливість гри як психолого-педагогічної основи 
навчання молодших школярів рідної мови. Під час проходження педагогічної практики у школах області 
вони цілеспрямовано використовують у роботі з дітьми ігрові прийоми навчання грамоти, за допомогою 
ігор долають мовленнєві помилки, у тому числі ті, що зумовлені діалектним впливом місцевої говірки на 
мовлення молодших школярів. 

Спостерігаючи за розвитком розумових і комунікативних здібностей учнів, майбутні вчителі бачать, 
як поступово кожна дитина набуває певного життєвого досвіту, в межах якого мислить, і дійсність 
замінює гру. Так, за словами Я.Корчака, «життя втілює мрії, із сотень юнацьких мрій ліпить одну статую 
дійсності» [1:115]. Час плине, і вчорашні школярі поповнюють лави студентів педагогічних закладів. І 
тут ми знову звертаємось до гри, але метод цей постає у новому ракурсі – не просто як розвага у 
педагогічній співтворчості викладача і студентів, що є, на думку М.Р.Львова, “фактором підвищення 
інтересу до мови” [2:34], а й як “притаманний людині засіб, що моделює реальність” [3:61]. 
Допомагаючи сформувати мовленнєву особистість майбутнього педагога, Г.М.Сагач наголошує на 
важливості використання гри у педагогічному вузі: “Крім класичних методів, ефективним у формуванні 
риторичної особистості студента виявився метод рольових та ділових ігор…”[4:145]. Особливо доцільно 
застосовувати рольові педагогічні ігри на практичному занятті, яке, за визначенням В.М.Рогинського, є 
“своєрідною формою зв’язку теорії з практикою і служить закріпленню знань шляхом залучення 
студентів до вирішення різноманітних навчально-практичних пізнавальних завдань” [5:20]. 

Хоча чимало праць видатних учених присвячено розробленню теорії й практики ігрового навчання і 
виховання (К.Д.Ушинський, В.О.Сухомлинський, П.П.Блонський, С.Т.Шацький, О.О.Леонтьєв, 
Л.С.Виготський, Д.Б.Єльконін та ін.), до використання такого методу, як педагогічна гра, досі немає 
єдиного підходу. С.М.Трипольська пропонує вже з першого року навчання в педагогічному вузі 
впроваджувати на практичних заняттях з курсу “Основи педагогічної майстерності” рольовий психолого-
педагогічний тренінг, в основу якого покладено моделювання й програвання рольових ситуацій (типу 
“учитель” – “учень” – “батьки учня”). Створивши подібні “тренінгові зразки учбової діяльності” [6:58], 
викладач допомагає майбутнім учителям оволодіти майстерністю педагогічного спілкування, керування 
навчально-виховним процесом у школі, підвищити рівень власної мовної культури. Однак Т.Поніманська 
застерігає викладачів від невиправданих спроб розігрувати “дітей” і “вчителів” на практичному занятті 
[7:78], мотивуючи це тим, що у стані професійної діяльності знаходиться лише один гравець – “учитель”, 
решта – “учні” – користі від такої гри не отримують, вони лише “актори”, до того ж досить невдалі, бо 
зіграти дитину – то високе мистецтво. 

З огляду на проблему діалектного впливу на мовлення майбутніх учителів молодших класів, ми 
пропонуємо активно застосовувати дидактичну гру на багатьох заняттях з культури і техніки мовлення, 
сучасної української мови, з курсу ділової української мови як ефективний спосіб підготовки студентів 
педфаку до проходження педагогічної практики у школах області. На практичному занятті з мови ми 
проводимо гру, в якій студенти поділяються на “практикантів” (саме вони формують проблему – 
наявність помилок діалектного походження в мовленні учнів – і пропонують шляхи її вирішення), 
“опонентів” (вони обговорюють пропозиції “практикантів”) і “рецензентів” (аналізують і оцінюють дії 
“практикантів” і “опонентів”). Рецензентами можуть виступати студенти старших курсів або методисти-
викладачі. По можливості, на роль “рецензента” запрошуємо шкільного вчителя, до якого студентів 
направляють невдовзі на практику. Тоді педагогічна гра досить вдало комбінується з “бесідою за 
круглим столом”, під час якої вчитель розповідає про труднощі роботи над формуванням культури 
мовлення молодших школярів і дає рекомендації з власного досвіду роботи з діалектизмами. Така зустріч 
з учителем початкових класів значно скоротить період адаптації студентів-практикантів до роботи у 
сільських школах області. Крім того, студенти ознайомлюються з особливостями говірки того чи іншого 
села, де мають проходити практику. Про користь такого попереднього ознайомлення пише 
О.А.Дорошенко: ”Потрібно розпочинати педагогічну роботу кожному вчителеві-початківцю зі 
знайомства з місцевою говіркою, визначення функціональної активності її елементів у мові батьків, 
населення  і самих учнів для правильної орієнтації навчальної роботи” [8:19]. 
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Психолого-педагогічний тренінг на вузівських заняттях готує майбутніх учителів молодших класів і 
до позакласної роботи з мови. Під час педпрактики полегшується підготовка до проведення конкурсів 
кмітливості, шкільних свят, різноманітних ігор на уроках мови й позакласного читання – студенти 
повніше виявляють свої творчі здібності, комунікативні якості у спілкуванні з дітьми та колегами-
вчителями. 

Педагогічна гра у вузі допомагає студентам усвідомити актуальність такої проблеми, як 
індивідуальна робота з педагогічно занедбаними дітьми. “Проблема позакласної роботи з відстаючими 
школярами й досі не знайшла адекватного відображення у змісті педагогічної освіти. Наслідок – 
помилкова орієнтація педагогічних колективів багатьох шкіл на проведення позакласної (особливо 
гурткової) роботи лише з найпідготовленішими учнями”, - зазначає В.С.Лутфуллін [9:48]. На допомогу 
вчителеві приходять студенти-практиканти, яким цілком доступно працювати індивідуально з 
відстаючими школярами: виявити коло їхніх інтересів, захоплень, вплинути на розвиток мовлення 
кожної дитини. 

Нерідко навчальна гра, проведена на практичному занятті з української мови, основ культури і 
техніки мовлення або народознавства, настільки захоплює студентів, що викликає у них інтелектуальну 
потребу в реалізації. Прикладом є гра “Радіопередача”, присвячена проблемі культури мовлення вчителя. 
Між студентами розділили ролі “ведучих” та “гостей студії”, а решту становили “радіослухачі”. 
Студенти захоплено “давали  інтерв’ю”, “телефонували“ до “студії” їз запитаннями до “гостей” і 
“ведучих”. Передбачалась і “музична пауза”, і “поетична сторінка”. Гра сподобалась – є вдалі спроби 
створити радіоклуби у школах області. О.Мазнєва пропонує провести на практичному занятті з курсу 
“Культура мовлення” гру-диспут “Норми мови” з дійовими особами “учитель” – “учень” [10:8]. 

Н.Ю.Посталюк зазначає, що у більшості зарубіжних посібників з організації ігрового навчання 
основним серед принципів гри є “принцип невтручання викладача” [11:153]. Викладач може коректувати 
хід гри, але лише у тих випадках, коли спонтанно виникає проблемна  ситуація і гравці не можуть 
самостійно розв’язати проблему. Але перш ніж втручатись, викладач має спочатку дати шанс у 
вирішенні проблеми, враховуючи те, що евристичний аспект гри лише стимулює розвиток розумових 
здібностей студентів. “Рольова гра розвиває у студентів аналітичні здібності, виробляє вміння 
застосовувати в комплексі набуті знання з питань виконавсько-мовленнєвої діяльності”, - зазначає 
А.Й.Капська [12:72] і вказує на ще один позитивний аспект гри як активного методу навчання студентів 
майстерності слова – колективність. Колективний характер гри “забезпечує психологічні, моральні та 
інтелектуальні зв’язки студентів з педагогом та між собою”. Викладачеві запропоновано переходити до 
проведення ігор на заняттях з мови лише тоді, коли студенти до цього підготовлені: 
1) студенти розрізнюють суть функцій словесної діяльності (“інформативно-, регулятивно- чи 

ефективно-комунікативної”); 
2) студенти практично можуть включатися в різні види словесної діяльності (ораторської, лекторської, 

сценічної); 
3) студенти опанували суть понять “логіка мовлення” і “техніка мовлення”, “емоційність мовлення”, 

“міміка”, “жести”. 
Викладач не повинен перетворювати гру як “імітацію майбутньої професійно-педагогічної 

діяльності” на розвагу: треба підготуватись до проведення гри, насамперед визначивши “мотив словесної 
діяльності” кожного учасника, пояснити завдання кожного гравця і мету гри в цілому, по можливості не 
регламентувати виступи. Всі вимоги до гравців сформульовано в інструкції, яка заздалегідь роздається 
учасникам. Наведемо приклад такої інструкції до навчальної гри, спрямованої на вироблення у студентів 
першого курсу педфаку “виконавсько-мовленнєвих умінь” (термін А.Й.Капської). 

Інструкція до рольової гри 
“Зустріч учительської молоді області з ученими-діалектологами”. 
Гра проходить у кабінеті методики викладання  української мови Житомирського державного 

педагогічного університету ім. І.Франка. Учасники гри: “ведучий зустрічі” – “голова товариства 
“Педагогічний пошук”, “зав. бібліотекою педагогічного університету”, “викладачі кафедри 
мовознавства”, “письменник” (“поет”), “учасники фольклорного ансамблю “Полісяночка”, решта – 
“вчителі сільських шкіл”. 

Гру розпочинає викладач, який формулює мету педагогічного тренінгу – розвивати у студентів 
виконавсько-мовленнєві уміння, ораторські здібності, навички наукового мовлення, любов до рідного 
народного слова, пісні, вміння добирати літературу до теми. 

“Ведучий гри” представляє “гостей” зустрічі, які по черзі виступають перед “учителями”. Вимоги до 
виступаючих: приблизний регламент виступів - 10 хвилин, відсутність конспекту виступу. “Зав. 
бібліотекою” готує виставку літератури з діалектології, культури мовлення, методики викладання мови у 
початкових класах, яка допоможе вчителям у роботі. “Викладачі кафедри мовознавства педуніверситету” 
роблять повідомлення про роль діалектизмів у мовленні  школярів (для виступів можна використовувати 
матеріали діалектологічних наукових міжвузівських конференцій); “письменник” (“поет”) – це студент, 
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який пише власні твори, він готує декілька з них для публічного читання; “учасниками фольклорного 
ансамблю” є музично обдаровані студенти, які можуть наспівати обрядових народних пісень, переважно 
дитячих. 

У кінці гри передбачено запитання “глядачів” до “гостей”, висновки, слова подяки. 
Викладач разом з усіма студентами підводить підсумки заняття, оцінює виступи учасників гри за 

п’ятибальною системою. 
Таким чином, виходячи з власного досвіду, ми цілком поділяємо думку  Н.Ю.Посталюк про те, що 

педагогічні ігри на практичних заняттях з мови у педагогічному вузі ефективні з кількох причин:  
1) студенти швидше та якісніше засвоюють теоретичний матеріал (зокрема, з діалектології та культури 

і техніки мовлення); 
2) ігри допомагають сформувати об’єктивне творче “я” кожного студента; 
3) ігри розвивають комунікативні здібності майбутніх учителів, підвищують рівень мовної культури 

студентів; 
4) ігри оптимізують навчально-виховний процес у педагогічному вузі взагалі. 
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УДК 378 
Л.П. Пуховська  

ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР 

Розглядається світовий досвід організації педагогічної освіти та розвитку управлінських структур. 
Аналізується можливість запозичення прогресивних форм розвитку педагогічних навчальних закладів 

Західної Європи в сучасній українській державі. 

Педагогічна освіта в Україні об′єднує потужний людський потенціал. На початок 1997р. в ній було 
задіяно близько одного мільйона педагогічних працівників: 260 тис. вихователів дошкільної сфери; 550 
тис. педагогічних працівників початкової та середньої школи; решта - викладачі педагогічних 
навчальних закладів та системи перепідготовки і підвищення кваліфікації  працівників народної освіти. 
Щорічно цей кадровий потенціал поповнювався 30-50 тис. молодих педагогів, які здобували загальну, 
спеціальну та психолого-педагогічну освіту у вищих навчальних закладах різних рівнів акредитації. 
Система педагогічної освіти в Україні на цей час вміщувала: 14 університетів, 4 педагогічні 
університети, 23 педагогічні інститути, 9 педагогічних коледжів, 23 педагогічні училища. 

Сфера підвищення кваліфікації та перепідготовки працівників народної освіти вміщує Український 
інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти, 27 регіональних інститутів удосконалення 
вчителів та інститутів післядипломної освіти, 30 факультетів (центрів) перепідготовки при 
університетах, педагогічних університетах та педагогічних інститутах. 

Спроба порівняти ці показники з аналогічними європейськими ставить дослідників перед однією з 
найгостріших методологічних проблем порівняльної педагогіки - співвідношення кількісних показників, 
насамперед, статистичних даних. А в порівняльних дослідженнях цьому надається особливого значення, 
оскільки ніякі окремі приклади не можуть замінити статистичних узагальнень. Проте підкреслимо, що 
від цифр, як би ми їх не аналізували, не треба очікувати інформації більшої, аніж та, що в них закладена. 
Оперуючи лише ними, не можна з′ясувати, наприклад, наукового рівня змісту навчальних програм, мету, 
зміст, методи, результати навчально-виховної діяльності. До того ж, значну кількість показників 
національної статистики різних країн дуже важко зіставити. 

Здається простим порівняти дані стосовно чисельності вчителів початкових класів у різних країнах. 
Однак у Німеччині початкова школа - чотирирічна, у Франції - п′ятирічна, в Англії - шестирічна. 

Складно порівнювати кількість учителів середніх шкіл, навіть якщо в ряді країн тривалість навчання 
в середній школі є однаковою. Бо, скажімо, десятирічна освіта за своїм характером не є ідентичною: в 
одній країні вона здійснюється від 5 до 15 років, в іншій - з 7 до 17.Стосовно навчальних закладів у 
країнах Західної Європи, що здійснюють базову підготовку вчителів, то, як показало дослідження, їх 
особливістю є надзвичайна різноманітність на інституційному та позаінституційному рівнях. 

Цілком очевидно, що в даному разі очевидною бажаною є орієнтація на узагальнені показники, що 
наводяться в порівняльних дослідженнях західних учених. І орієнтиром тут може слугувати колективна 
праця з проблем підготовки вчителів у Європі, виконана на замовлення Комітету з питань Культурного 
Співробітництва Ради Європи [1]. За даними цього дослідження, педагогічна освіта в Західній Європі 
об′єднує майже 500 тис. студентів - майбутніх учителів, більш ніж 50 тис. викладачів педагогічних 
навчальних закладів, близько 5 млн. учителів. Зіставлення показує, що кадровий потенціал системи 
вітчизняної педагогічної освіти за багатьма показниками значно перевищував більшість країн Західної 
Європи, складаючи при цьому одну п′яту частину всього контингенту педагогів цього регіону. 

Ще кілька років тому назад, прогнозуючи подальше зростання в Україні контингентів педагогічних 
навчальних закладів, установ підвищення кваліфікації та перепідготовки педагогів, дослідники 
вітчизняної історії та сучасного розвитку педагогічної освіти доводили, що в педагогічній освіті 
протягом тривалого часу спостерігається тенденція екстенсивного розвитку. Вона детермінується 
глобальною тенденцією експансії освітньої системи у трьох вимірах: 
1) діахронне зростання  шляхом строків і періодичності з наближенням у перспективі до неперервності 

освітнього процесу; 
2) синхронне і поступове розповсюдження освіти на всі сфери духовної, матеріально-технічної та 

матеріальної культури; 
3) синхронне збільшення через нарощування різноманітності, варіативності освітніх «траєкторій» 

особистості у зв′язку із процесами демократизації, гуманізації, диференціації, диверсифікації, 
індивідуалізації, спеціалізації освіти. 
Твердження про тривалу експансію педагогічної освіти вчені обгрунтовують даними про 

систематичні збільшення впродовж останніх тридцяти років в Україні випуску фахівців освіти, зростання 
загальної чисельності педагогічних працівників та неухильне зменшення кількості учнів, що припадає на 
одного педагога (1970р. - 17 учнів; 1980р. - 14; 1990 - 13) [2]. Нині, правда, у зв′язку з поглибленням 
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соціально-економічної кризи в Україні відбувається вимушена структурна перебудова різних ланок 
системи освіти, яка супроводжується скороченням кількості вчителів, дехто з них сам залишає роботу 
через несприятливі умови. 

Якщо ж виходити з історичного досвіду і вважати триваючий відтік кваліфікованих педагогічних 
кадрів із загальноосвітніх шкіл, дошкільних та позашкільних закладів освіти за штучну, тимчасову 
тенденцію, спричинену соціальними й економічними чинниками життя сучасного українського 
суспільства, то, визначаючи стратегію розвитку педагогічної освіти в Україні на майбутнє, маємо 
прогнозувати зростання кількості педагогічних працівників, розширення мережі навчальних закладів 
професійної підготовки вчителів та їх післядипломної освіти тощо. Звичайно, певні корективи тут 
неминучі в будь-якому разі. 

Проте сучасний розвиток педагогічної освіти на Заході не дає свідчень про тенденцію екстенсифікації 
в нашому розумінні. Більше того, співвідношення кількості викладачів і студентів (учителів і учнів) 
розглядається в соціально-педагогічних дослідженнях як важливий показник ефективності роботи 
системи освіти. Високе значення цього показника пов′язується зарубіжними фахівцями з надмірними 
витратами на заробітну платню, недостатнім фінансуванням матеріальної бази, яка потрібна для 
організації ефективного навчання (комп′ютерна техніка, оснащення лабораторій, бібліотек і т.п.). 
Безперечно, така постановка питання має всі підстави. 

Так, провідний працівник Всесвітнього банку С.П.Хейнеман вважає, що в країнах колишнього СРСР 
«недопустимо високий показник співвідношення кількості викладачів і студентів порівняно з іншими 
країнами світу, що є прямим наслідком планової економіки». На його думку, можна говорити про 
ефективність тих навчальних закладів, у яких ресурси розподіляються, насамперед, на навчальні 
програми, що дає найбільшу віддачу, а збалансованість матеріальних і людських ресурсів забезпечує 
швидкість навчального процесу. Наприклад, за даними ЮНЕСКО, в країнах Східної, Центральної 
Європи і колишнього СРСР нараховується близько 10% загальної кількості учнів початкової школи у 
світі, проте в них працює 16% загальносвітової кількості вчителів; у середній школі ці цифри становлять 
20 і 28%; у вузах - 26 і 29%. Для порівняння з США наводяться такі цифри: студенти американських 
університетів нещодавно складали 29% загальносвітової кількості студентів у той час, як частка 
викладацького складу вузів становила 28% від світового показника [3]. 

У фундаментальних педагогічних дослідженнях вітчизняних учених  простежується тенденція 
підвищення рівня педагогічної освіти в Україні - в окремих ланках частка тих, хто здобуває вищу 
педагогічну освіту у вузах третього і четвертого рівнів акредитації (педагогічні інститути, педагогічні 
університети, університети), повільно, але зростає. При цьому в розрізі окремих регіонів, спеціальностей, 
видів педагогічної діяльності ця тенденція виявляється не однаковою. Так, питома вага вчителів з 
чотири- п′ятирічною освітою, що викладають основи наук, мови, літературу в 5-11 (12) класах 
загальноосвітніх шкіл в Україні, за останні 20 років у середньому зросла від 83 до 97%. Частка вчителів з 
вищою освітою в початковій школі становить близько 57%, зрісши за останні 20 років більш як у два 
рази [2]. 

Учені небезпідставно зазначають, що зростання частки фахівців з вищою освітою в початковій школі 
останнім часом уповільнилось у зв’язку з тим, що робота педінститутів у цьому напрямку значною 
мірою «шунтується» діяльністю педагогічних училищ. У Києві, наприклад, частка вчителів початкових 
класів до останнього часу трималась на межі 60-65%. Але зараз, як уже зазначалось, відбувається значне 
скорочення вчителів, у тому числі початкових класів. Залишається відкритим питання, чи надовго це. 

Запровадження в Україні з урахуванням нової ситуації ступеневої системи педагогічної освіти 
узгоджується із загальною тенденцією розвитку організаційної структури педагогічної освіти на Заході. 
Більшість розвинутих країн здійснює підготовку вчителів на багаторівневій основі, що дає змогу: 

− забезпечити варіативність навчання (вибір різних освітніх та професійних програм, спеціалізацій) 
і цим самим сприяти більш повній реалізації творчого потенціалу особистості; 
− зробити навчання більш гнучким, спроможним реагувати на зміни соціальних процесів; 
− адаптувати фахівців до ринкових відносин, які будуть залежати від рівня зайнятості та рівня 
попиту; 
− максимально зблизити систему підготовки вчителів, створюючи умови для забезпечення 
еквівалентності дипломів. 
Проте цей процес передбачає, передусім, грунтовну наукове пророблення цієї проблеми. 

Запровадження нової моделі (чи моделей) педагогічної освіти в Україні не повинно викликати руйнівних 
змін у сучасній системі педагогічної освіти на різних рівнях її функціонування: особистісному, 
галузевому та державному. Головним завданням при цьому має бути збереження національних досягнень 
та історичних традицій у галузі підготовки та перепідготовки вчителів. 

За таких умов політика введення багаторівневої педагогічної освіти в Україні має узгоджуватись з 
провідною тенденцією еволюції даної сфери на Заході - переходом до вищої багаторівневої педагогічної 
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освіти. У процесі освітніх реформ у середині 80-х - на початку 90- років у країнах цього регіону взято 
курс на завершення переходу до вищої освіти як єдиного типу підготовки вчителів. 

За останні два десятиріччя спеціальні педагогічні середні навчальні заклади (нормальні школи 
Франції, педагогічні школи Німеччини, педагогічні коледжі Англії тощо) пройшли шлях до вищих 
навчальних закладів. У ході реформ відбулися зміни і в організації підготовки майбутніх учителів через 
університети, які відіграють важливу роль  у підготовці педагогічних кадрів на Заході. За узагальненими 
даними, в західноєвропейських університетах навчається майже 50% студентів - майбутніх учителів 
регіону. В ряді країн цей показник значно вищий (Німеччина, Англія) і в майбутньому зростатиме, 
виходячи з головних напрямків реформи педагогічної освіти. Наприклад, у Франції розпочався процес 
переходу до єдиного типу вищої педагогічної освіти, яка буде здійснюватись у спеціальних інститутах на 
базі загальної університетської освіти - в так званих університетських інститутах. 

Структура сучасних західних університетів як великих навчально-виробничих комплексів, що 
об′єднують навчальні та науково-дослідні інститути, коледжі, факультети, кафедри, галузеві центри, 
проблемні лабораторії, конструкторські й технологічні бюро, школи-лабораторії, дає можливість 
здійснювати гнучку організацію навчального процесу, необхідну для широкої взаємопов′язаної і 
взаємозумовленої міждисциплінарної підготовки сучасного педагога-професіонала.  Природно, що саме 
університет спроможний забезпечити умови для функціонування варіативної, багаторівневої системи 
освіти. Як показують системні дослідження університетської педагогічної освіти, головною перевагою 
багаторівневої системи є те, що вона не веде до одноманітного рівня теоретичного і практичного 
навчання, а спрямована на оперативне задоволення потреб системи освіти і особистісної спрямованості 
самих студентів [4]. 

Переконливим підтвердженням останнього є той факт, що саме університети взяли на себе функцію 
оперативної підготовки викладачів «дефіцитних» предметів (математики, фізики, технології тощо) для 
європейської школи у процесі реформи 80-х років. Сьогодні на їх базі функціонує ряд цільових програм-
проектів, які надають можливість одержання вчительського диплома фахівцям  з вищою освітою 
безпосередньо після закінчення  вищого навчального закладу чи навіть через багато років. У Англії ці 
програми носять назву «ліцензованого» та «артикульованого» вчителя, у Франції - «кейпес» та 
«егрігейшн», в Італії - «консорсо». Деякі західні педагоги виділяють ці програми в окремий рівень 
педагогічної освіти. 

Зважаючи на тенденцію розвитку університетської педагогічної освіти на Заході, мабуть, доцільно 
провести прогнозування, визначити перспективні (стратегічні) цілі й тактичні завдання в розвитку 
системи підготовки педагогічних кадрів України. Розбудова національної системи вищої освіти 
стимулює пошук ефективних форм університетської педагогічної освіти. 

Останнім часом університетські колективи відпрацьовують різні моделі університетської педагогічної 
освіти - основну, додаткову, паралельну, індивідуальну, - які обгрунтовуються науковими 
дослідженнями Л.Г.Коваль, В.В.Сагарди, О.В.Глузмана. 

У прогнозах стосовно розвитку вищої педагогічної освіти в Україні за допомогою системного аналізу 
обгрунтовується теза про збереження тенденції реорганізації в цій сфері. У перспективі провідне місце в 
системі вищої педагогічної освіти мають посісти класичні університети та педагогічні університети, які 
трансформуються в регіональні науково-методичні центри підготовки та перепідготовки педагогічних 
кадрів. Педагогічні інститути поступово стануть структурними підрозділами університетів (їх філіями, 
факультетами) чи будуть реорганізовані в педагогічні коледжі [5]. Проте це лише прогнози вчених. У 
дійсності все набагато складніше. Досвід сучасного реформування освітньої сфери на Заході показує, що 
педагогічна наука, як і раніше, не виступає рушійною силою та регулятором цих процесів. 

У сучасних умовах посилення самостійності регіонів у процесі відходу від командно-
адміністративних методів керівництва народною освітою оптимізація регіональних систем підготовки та 
перепідготовки педагогічних кадрів, їх використання за призначенням з урахуванням потреб закладів 
освіти різних рівнів та профілів стає нагальною проблемою. Актуалізувалась необхідність розмежування 
функцій університетів та педінститутів в узгодженій підготовці кваліфікованих учителів. Тому в 
Державній програмі «Вчитель», проект якої був представлений Кабміну України в кінці 1996 року, 
цьому напряму надається чільне місце. В ньому, зокрема, передбачено: 

− перегляд мережі вищих педагогічних закладів освіти всіх рівнів акредитації, приведення її та 
структури спеціальностей у відповідність з реальною потребою регіонів та можливостями вищих 
закладів освіти стосовно забезпечення підготовки фахівців відповідного освітньо-кваліфікаційного 
рівня; 
− створення на базі Південноукраїнського (м.Одеса), Українського (м.Київ), Харківського 
педагогічних університетів, Тернопільського державного педагогічного інституту регіональних 
науково-методичних центрів педагогічної освіти для координації роботи з підготовки педагогічних 
кадрів. Вироблення положення про регіональні науково-методичні центри  і визначення їх 
територіальних меж та структури; 
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− забезпечення умов для об′єднання педагогічних університетів, інститутів, коледжів, училищ, 
інших закладів освіти та наукових установ у навчальні та навчально-наукові комплекси. 
Проте сьогоднішня ситуація в системі педагогічної освіти України (зниження якості матеріальної 

бази, різке скорочення і майже повне зникнення науково-дослідницької роботи в вузах, зниження оплати 
викладачів та інших педагогічних працівників тощо) дає мало підстав для позитивних прогнозів стосовно 
розвитку цієї галузі в найближчий час. Статистичний та дослідницький матеріал дозволяє виділити ряд 
кризових явищ, пов′язаних з порушенням процесу відтворення педагогічних кадрів, зміною контингенту 
студентів, падінням мотивації до навчання, присутністю в системі педагогічної освіти інновацій, 
наслідки яких сьогодні складно оцінити, тощо. 

До найбільш серйозних недоліків у галузі освіти (в тому числі педагогічної), що виявились в умовах 
переходу до ринкової економіки, західні експерти відносять: 

1. Слабке стимулювання успішного навчання, відсутність потреби в академічних досягненнях 
(робочих місць ще зовсім недавно було достатньо всім). 

2. Слабке стимулювання інноваційних процесів у освіті. 
3. Розподіл ресурсів між навчальними закладами незалежно від попиту на випускників (із загальної 

кількості випускників-педагогів 1995 року в закладах освіти закріпилась лише половина). 
4. Відсутність оптимального співвідношення викладачів і учнів. 
5. Велика кількість малих професійних навчальних закладів з невеликим числом студентів, що 

погіршує здатність до адаптації в умовах соціальних змін. 
6. Серйозні проблеми в методах відбору абітурієнтів (особливо в умовах появи приватної освіти). 
7. Вертикальна система підготовки, орієнтація на потреби галузі, що веде до вузької спеціалізації. 
8. Стара орієнтація на професійну стабільність [6]. 
Прийняття чи ігнорування  цих оцінок не змінює фактичного стану справи. Маємо визнати, що 

нинішня ситуація в Україні вимушено створює нову систему функціонування кадрового корпусу 
вчителів і викладачів, його ставлення до власного потенціалу і його використання. Наприклад, особливої 
уваги заслуговує ефект поліфункціональної і багатопрофільної діяльності достатньо великої кількості 
викладачів. Він полягає в тому, що значна їх кількість опиняється одночасно включеною в різні сфери 
діяльності: освіта-наука, освіта-бізнес, освіта-виробництво, освіта-виховання тощо. Така 
багатопрофільна і поліфункціональна діяльність формує, по суті, новий тип працівника, якого раніше не 
існувало в освітньому корпусі України. Одночасне суміщення різних функцій розширює професійні 
горизонти людини, змінюючи при цьому її світоглядну систему. Характеристики цього нового діяча 
освітньої системи потребують особливого дослідження. 

Серед досить великої кількості нових педагогічних спеціалізацій, які з′явились останніми роками, 
зупинимось на одній - менеджер освіти. Вітчизняна система освіти отримала у спадок величезний корпус 
керівників і управлінців, які не мають спеціальної освіти і спеціальної підготовки у цій галузі. 
Традиційно Положення про порядок наймання та звільнення керівників закладів освіти в нашій країні 
обходило цей пункт. Так, чинний документ (від 27 квітня 1993р.) передбачає, що в конкурсі на 
заміщення посади керівника загальноосвітньої школи, ліцею, гімназії, професійного училища, вищого 
навчального закладу І-ІІІ рівнів акредитації можуть брати участь громадяни України, які мають вищу 
освіту, високі моральні якості, організаторські здібності та досвід практичної роботи у закладах освіти 
відповідного профілю [7]. 

Тільки нещодавно Український інститут підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти та деякі 
університети відкрили навчання за спеціальністю 7.050210 «Менеджмент освіти». Вивчається питання 
стосовно введення цієї спеціальності як другої в межах п′ятирічної педагогічної освіти. Останніми 
роками спеціальна підготовка керівників сфери освіти та їх резерву обмежувалась 19-24-денними 
курсами підвищення кваліфікації (один раз на п′ять років). 

Порівняльний аналіз підходів до підготовки керівних кадрів освіти в європейських країнах показує, 
що Захід нагромадив значний і цінний досвід щодо цієї проблеми. Рада з питань Культурного 
Співробітництва при Раді Європи, під егідою якої в 1996 році був створений Європейський Форум 
керівників освіти. Вивчення матеріалів семінарів Форуму показує, що в більшості країн Західної Європи 
система підготовки керівних кадрів освіти, зокрема директорів шкіл, становить три ланки: базова ланка 
на рівні вищої педагогічної освіти; входження в спеціальність протягом першого року роботи на посаді; 
підвищення кваліфікації впродовж професійного життя. 

Будучи на етапі становлення, Європейський Форум керівників освіти вивчає сучасний стан 
функціонування системи підготовки, входження та підвищення кваліфікації керівних кадрів освіти в 
європейських країнах за схемою: 

− чи існує в країні централізована підготовка і перепідготовка цієї категорії освітян; 
− які терміни підготовки; 
− скільки коштує здобуття освіти за такою спеціальністю; 
− яка головна мета і зміст професійної підготовки; 
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− які форми та методи організації навчального процесу (в процентному відношенні): лекції, 
практичні заняття, самостійна та індивідуальна робота, творчі майстерні, спостереження і практична 
підготовка стосовно прийняття управлінських рішень. 
Вивчення та порівняльний аналіз європейського досвіду в галузі підготовки і перепідготовки керівних 

кадрів освіти, на нашу думку, є особливо актуальними на сучасному етапі становлення і розвитку 
державності України. Ця справа має здійснюватись у контексті цілісного дослідження систем управління 
шкільною та педагогічною освітою, включаючи її завершальну ланку - вчителів: їх ролі та місця в 
організації навчально-виховного процесу, відбору змісту шкільної освіти, формування навчальних 
програм і планів тощо. 
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УДК 4У(07) 
Е.Х.Пелешок, Т.О.Шевчук 

ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОГО ЧИТАННЯ В 
ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ 

У статті розкриваються особливості роботи над ліричними віршами на уроках українського читання в 
початковій школі. Аналізуються проблеми, пов'язані з вивченням ліричних творів, і пропонуються шляхи 

їх розв'язання. 

Одним із головних завдань уроків читання є прилучення дітей до світу поезії, знайомство їх із 
віршованою мовою як своєрідним типом мови. У чому ж полягають особливості віршованої мови? 

Для її організації особливе значення має ритм. Розміреність, ритмічність вірша створюється 
повторенням наголошених і ненаголошених складів у рядку, а кінці рядків римуються. Таким чином, 
ритм і рима - дві суттєві ознаки віршованої мови. 

У початкових класах вивчається чимало віршованих творів, але особливе місце посідають ліричні 
вірші. Як свідчить практика, робота над ними викликає значні труднощі у молодших школярів. Це 
пояснюється насамперед специфічними особливостями лірики як особливого роду художньої літератури. 
У ліричному вірші передаються почуття, переживання та думки автора. У ньому розкривається 
внутрішній стан ліричного героя, його ставлення до певних подій чи явищ дійсності. 

Для повноцінного сприйняття ліричних текстів учні повинні пройнятися емоційним станом ліричного 
героя, пережити те, що його хвилює, тішить, засмучує. Це важко для молодших школярів, бо їх емоційна 
сфера недостатньо розвинута для того, щоб повною мірою співчувати тому, про що йде мова в поезії. 
Головний напрямок роботи вчителя під час читання ліричних віршів полягає в тому, щоб розвинути 
емоційний бік духовного життя дитини, досягти зацікавленого ставлення до твору, що вивчається. 

Таким чином, перше завдання, яке доводиться вирішувати вчителю під час вивчення ліричних творів, 
- навчити дітей розуміти поетичний текст. 

Друга трудність, яка виникає у процесі вивчення ліричних творів, полягає в сприйнятті дітьми 
образності тексту. Таке сприйняття вимагає певного рівня поетичного розвитку дитини, але, як свідчить 
практика, образність поетичного висловлення думок не завжди доступна молодшим школярам. Тому 
часто зустрічається "неправдива" виразність читання ліричних творів, тобто неправильне використання 
виражальних засобів під час читання, помилкове або неточне розуміння тих чи інших слів і виразів. Ось 
чому вчитель повинен звернути особливу увагу на образність мови ліричних віршів, включивши цю 
роботу як основну в аналіз твору. 

Таким чином, друге завдання вчителя під час вивчення ліричних творів - це поєднання роботи над 
образними засобами мови з аналізом змісту вірша. Адже форма та зміст єдині, а вибір і використання 
певних виражальних засобів відповідає ідейному задуму поета. Аналіз ліричного вірша передбачає 
вирішення таких завдань: а) сприяти розумінню школярами змісту твору; б) поглиблювати та 
розширювати образні уявлення, що виникають в учнів під час читання поезії. 

Аналіз здійснюється за такими взаємопов'язаними напрямками: а) аналіз змісту (Про що йде мова у 
вірші? Яка думка здається найважливішою?); б) робота над виразністю читання (Як це треба 
прочитати?); в) аналіз образних засобів (Як сказано у вірші? Прочитай!). 

Останній напрямок аналізу не можна ні в якому разі залишати поза увагою: в результаті аналізу 
образних засобів діти усвідомлюють особливу виразність, красу, емоційність поетичного слова. Так, 
перечитуючи з учнями вірш Василя Грінчака "Білі ночі", учитель просить їх відшукати ті рядки, у яких 
автор описує красу весняного цвітіння. Діти знаходять: "Все потопає у білім мареві цвітіння, і села в 
пору цю здаються поміж зеленими полями неначе білі острови" [1:81]. Учитель запитує: "Чому поет 
називає села в білому цвіту білими островами серед зелених полів?"; "З чим поет порівнює місяць?"; "Які 
почуття автора передають слова "стоїш, дивуєшся, вдихаєш медовий запах черешневий"?" [1:81]. 

Щоб навчити дітей розуміти образність ліричного вірша, відчувати естетичне задоволення від вдало 
дібраного автором слова, вчитель може використовувати прийом, суть якого полягає в заміні авторського 
слова чи словосполучення близьким за значенням (синонімічним) словом і в усвідомленні на основі 
зіставлення особливої виразності, краси, емоційності поетичного тексту. Так, читаючи з учнями рядки 
вірша Олександра Олеся "Білі гуси летять над лугами", вчитель дає їм таке завдання: 

До слів впали, розгойдали, розцвіли доберіть близькі за значенням. Перевірте, чи передають дібрані 
вами слова таку мелодійність, задушевність, зачарованість, як у поета: 

Білі гуси на озеро впали,  
Тихі води кругом розгойдали... 
Розцвіли, як купави великі. 
Довго-довго їх чуються крики [1:85]. 

Третя трудність роботи над ліричним твором полягає у виборі прийомів розвитку мовлення дітей на 
основі змісту вірша. Відомо, що ліричні твори не переказуються. Замість перекладу, для розвитку 
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мовлення і розвитку внутрішнього "бачення", тобто образних уявлень на основі прочитаного, 
використовується прийом словесного і музичного ілюстрування тексту. Цим видам роботи може 
передувати розгляд ілюстрацій. Учитель говорить: "Подивіться на ілюстрацію до цього вірша. Можемо 
ми віднести її до всього твору чи до якоїсь його частини? Що зобразив художник на картині? Що він 
намалював у центрі картини? Вдалині? Які фарби вибрав художник для своєї картини? Який настрій 
вони створюють? Опишіть картину, використовуючи рядки з вірша". 

Під час словесного малювання, тобто відтворення картини за допомогою слів, текст вірша ділять на 
мікрокартини, які слід зачитувати, уточнюючи в процесі читання зміст кожної. Діти зачитують кожну 
строфу і з допомогою вчителя, який спрямовує їх уяву, відтворюють словесні картини. При словесному 
малюванні вчитель пропонує дітям такий план: 

1. Кого і що я намалюю на картині? 
2. Як я намалюю: яким буде передній і дальній план картини, як на ній будуть зображені головні 

персонажі? 
3. Які фарби допоможуть мені передати зміст? 

Учителю треба пам'ятати, що словесна картина статична. Помилка багатьох учнів полягає в тому, що 
вони статичне зображення підміняють динамічним і в одній картині поєднують кілька; цим самим 
словесне малювання підмінюється переказом, а це є недопустимим під час вивчення ліричних творів. 

Музичне ілюстрування в шкільній практиці, на жаль, використовується вкрай рідко. А це дуже 
цікавий і корисний вид роботи, здатний створювати сильний емоційний заряд, а емоційність уроку 
читання, як відомо, надзвичайно важлива для повноцінного сприйняття тексту. 

Музичне ілюстрування - це підбір "музичних картин" до вірша. Наприклад, учитель може 
запропонувати дітям послухати музику, співзвучну за своїм настроєм ліричному твору, і запитати: "Чи 
можна вважати цю музику ілюстрацією до вірша?" Учитель може також після прослуховування двох 
уривків із музичних творів запитати учнів, який із них більше відповідає прочитаному віршу. Варто 
поговорити з дітьми про те, які почуття викликає у них музика, яка вона за характером, настроєм. 

Четверта трудність виникає під час роботи над виразністю читання. Річ у тім, що виразність читання 
виявляє ступінь розуміння того, що учень читає, а з іншого боку - піднімає розуміння на більш високий 
рівень. Ось чому під час вивчення ліричних творів величезне значення для розуміння їх змісту, 
проникнення в образну тканину поетичної мови має саме виразне читання. Практика засвідчує, що аналіз 
сам по собі не забезпечує виразного читання поезії учнями. Звідси випливає необхідність спеціальної 
роботи над виразним читанням ліричних текстів. 

Над якими ж засобами виразності читання вчителю потрібно працювати в першу чергу? 
Це передусім методика мовлення, тобто мелодичне підвищення та пониження голосу. Саме 

мелодичні зміни роблять читання ліричних творів яскравим і виразним. Під час розвитку думки голос 
підвищується, при завершеності - знижується. Крапка вказує на завершення думки, вимагає зниження 
голосу. 

Робота над мелодикою мовлення, як і над іншими засобами виразності, може включатися в аналіз 
ліричного твору (Як це потрібно прочитати?). Але недостатньо працювати лише над ліричними віршами, 
вміщеними в підручниках. Необхідно використовувати і додатковий матеріал - невеликі вірші, які діти 
легко вивчають напам'ять. Наприклад: 

Непосидько – вітерець 

Де не взявся вітерець,  
непосидько - пустунець, 
заходився коло хати 
жовте листя підмітати, 
листя те, що натрусив 
уночі з колючих слив (В.Скомаровський) [2:86]. 

Для роботи над основним тоном читання дітям пропонується послухати й виразно прочитати вірш, 
записаний на дошці, або на плакаті, або на кодоплівці: 

Садівник 

З батьком яблуні садили, 
трохи руки натрудили. 
Я люблю наш тихий сад 
і осінній листопад. 
Садівник я, садівник. 
Завтра з татком будем зранку 
у саду копати ямки, 
бо лишились яблуні 
вчора непосаджені. 
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Садівник я, садівник (М.Сингаївський) [2:109]. 
Учитель запитує: 
- Яка головна думка вірша? Який основний тон виберете ви для його читання? (Радісний, веселий). 

Які рядки вірша потрібно читати особливо радісним тоном? 
 Працюючи над логічними наголосами, учитель пропонує дітям: "Давайте спробуємо знайти в 

кожному віршованому рядку слова і словосполучення, які будемо виділяти голосом під час читання, 
тому що вони найбільш важливі". Наприклад, розстановка логічних наголосів у вірші Івана Франка 
"Дивувалась зима" потребує певних зусиль: наголошеними тут, головним чином, виступають дієслова: 

Дивувалась зима, 
як посміли над сніг 
проклюнутись квітки 
запахущі, дрібні? 
Похилились квітки, 
посумніли, замклись; 
шуря-буря пройшла - 
вони знов піднялись  [3:176]. 

Велике значення для виразного читання ліричних віршів має робота над гучністю. Вміння читати 
вірші з нормальною гучністю є дуже важливою ознакою виразного читання. Крім того, на фоні 
нормальної гучності окремі частини ліричного твору можуть читатися голосніше або тихіше. Зміна її 
пов'язана зі змістом висловлювання і допомагає читцю в розкритті основної думки твору. В цьому 
випадку зміна гучності голосу є одним із важливих інтонаційних засобів виразності. Наприклад, під час 
читання вірша Володимира Сосюри "Любіть Україну", що відкриває підручник "Читанка" для 4(3) класу, 
вчитель звертає увагу дітей на необхідність саме голосного читання, оскільки в цьому творі яскраво 
звучить почуття гордості поета за рідну країну, глибокої поваги до неї [1:3]. 

Так же голосно, із захопленням слід читати вірш Олександра Підсухи "Мова": 
Ой яка чудова українська мова! 
Де береться все це, звідкіля і як? [1:3]. 

А вірш Миколи Вінграновського "Наша річка" варто читати тихим голосом, враховуючи його зміст: 
Сама собою річка ця тече, 
маленька річечка, вузенька, як долоня. 
Ця річечка Дніпра тихенька синя доня, 
маленька донечка без імені іще [1:77]. 

Залучення дітей до активного творчого пошуку під час вивчення ліричних творів, цілеспрямована 
робота над виразністю їх читання принесе дітям радість і задоволення, зробить методику читання 
ліричних віршів більш досконалою. 
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УДК 378.1. 
С.С. Вітвицька  

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ 

У поданому матеріалі розглядається специфіка формування творчого мислення у старших школярів, 
подається класифікація видів мислення та методики його розвитку. 

Кожна епоха як досить тривалий проміжок історичного часу має свої ознаки: спосіб виробництва, 
державний і суспільний лад, культурні надбання і стиль життя.  

Нашому поколінню випало жити на зламі епох, у період становлення та розвитку незалежної України. 
Сьогодні в умовах величезних змін у соціальному, економічному і політичному житті України постала 
проблема радикальної перебудови в сфері виховання,  мета якого – формування людини-патріота, котра 
мала б глибокі систематичні знання, вміння та навички, національну самосвідомість та розвинене творче 
мислення і змогла б сприяти прогресу людства.  

Сучасне українське суспільство ставить завдання формувати людину “нового покоління”, яка б 
відмовилася від застарілих стандартів та стереотипів, людину, що здатна творчо мислити, самостійно 
приймати рішення, брати активну участь у житті суспільства, розв’язувати складні проблеми сьогодення. 

У зв’язку з цим однією з основних проблем, яка в наш час турбує багатьох учених, є проблема 
розвитку  творчого мислення. 

Проблема мислення цікавила людство дуже давно, цією проблемою займалися філософи, фізіологи, 
психологи і педагоги. 

Вперше мислення стало предметом вивчення ще у давньогрецького філософа Парменіда, який 
розглядав його як спосіб пізнання, що веде до істини (на відміну від почуттів, сприймання, що приводять 
до власної думки). Демокріт стверджував, що справжню атомарну будову речей можна пізнати тільки за 
допомогою мислення. Софісти вважали, що істина народжується в діалозі між людьми, а Сократ 
установив безпосередній зв’язок між мисленням та спілкуванням. Платон виділив у якості головної 
ознаки мислення ідеальність (світ ідей) як особливу форму реальності, що складає зміст мислення. 
Арістотель створив учення про форми та структуру мислення і розкрив діалектику переходу від відчуття 
до думки. Епікур та Лукрецій розглядали ідеальний зміст мислення (ідеї, поняття) як обумовлений 
матерією, як закарбування зовнішніх впливів. У філософії нового часу проблема мислення розглядалася 
як з позиції емпіризму (Ф.Бекон, Локк), так і раціоналізму (Декарт, Спіноза). Німецька класична 
філософія, що розвинула ідеальне розуміння мислення, висунула плідну ідею активності суб’єкта в 
мисленні, яка мала великий вплив на формування матеріалістичної концепції мислення. Позитивісти 
(Спенсер, Коні) зводили функцію теоретичного мислення до встановлення фактів  та емпірично 
спостережуваних зв’язків між ними. В західній філософії ХХ століття неопозитивізм та інші течії 
аналітичної філософії переважно аналізували формально логічні аспекти мислення. А постпозитивізм 
повертається до вивчення змістовних моментів мислення. Більшість сучасних українських філософів 
дотримуються діалектико-матеріалістичного розуміння природи та суті мислення і розглядають останнє 
як вищу форму активного відображення об’єктивної реальності, суть якої в цілеспрямованому, 
опосередкованому та узагальненому пізнанні суб’єктом суттєвих зв’язків та відношень предметів  і 
явищ, у творчому створенні нових ідей і прогнозуванні подій. 

Представники сучасної психологічної науки, зокрема А.В.Петровський, А.В.Брушлінський, 
В.П.Зінченко, О.М.Леонтьєв [1,2] визначають мислення як:  

− соціально обумовлений, безпосередньо пов’язаний  з мовою психічний процес пошуків та 
відкриття нового, процес опосередкованого та узагальненого відображення дійсності в ході аналізу та 
синтезу (А.В.Петровський);  
− процес свідомого відображення дійсності у таких об’єктивних її властивостях, зв’язках та 
відношеннях, в які включаються і недоступні безпосередньому чуттєвому сприйманню об’єкти 
(О.М.Леонтьєв); 
− нерозривно зв’язаний з мовою соціально обумовлений психічний процес самостійного пошуку 
суттєво нового, тобто опосередкованого  та узагальненого відображення дійсності в ході її аналізу, 
що виникає на основі практичної діяльності з чуттєвого пізнання і далеко виходить за його межі 
(А.В.Брушлинський). 
Склавши основні моменти цих визначень, можна сказати, що мислення: 
− це психічний процес, який є узагальненим та опосередкованим відображенням загального та 
суттєвого в дійсності; 
− як і інші психічні процеси, виконує регулюючу функцію стосовно поведінки людини, оскільки 
пов’язане з утворенням цілей,  засобів, програм діяльності; 
− як і інші психічні процеси, є властивістю високоорганізованої функціональної системи; 
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− це процес соціально обумовлений. Соціальне походження мають не тільки мета, прийоми та 
операції мислення, але й знання. Мислення неможливе без знань, здобутих у ході людської історії.  
Таким чином, маючи спільні характеристики з іншими психічними процесами, воно має і свої 

специфічні особливості. 
У працях видатних педагогів-новаторів значна увага приділяється мисленню як невід’ємній частині 

навчально-виховного процесу. Сухомлинський В.О. в книзі “100 порад вчителю” відзначає: “… процес 
навчання – це праця мозку… культура мислення, якою діти оволодівають в процесі вивчення якогось 
предмету, накладає відбиток на всю розумову працю в процесі навчання” [3]. Великого значення 
Сухомлинський В.О. надає й елементам дослідництва як необхідній умові розвитку самостійності та 
творчості в навчальній діяльності учнів:  “Самостійність, творчий характер розуму формується завдяки 
тому, що у розумовій праці учнів на уроці та в процесі первинного виховання і, особливо, в процесі 
розвитку, поглиблення знань  є елементи дослідництва”. Проблеми мислення, його значення для людини 
глибоко розкриває К.Д.Ушинський у праці “Людина, як предмет виховання”[4]. В своїй статті він пише: 
“Видатні, але чужі думки приносять значно менше користі ніж свої власні … Скільки глибоких ідей 
давнини зникає сьогодні саме тому, що людина, завчаючи їх раніше ніж буває здатна їх зрозуміти, так 
привчається використовувати їх хибно і бездумно, що потім рідко добирається до їх справжнього 
змісту.” Тут же К.Д.Ушинський підкреслює і роль самостійного одержання знань у процесі мислення : 
“…не вміти висловлювати свої думки – недолік, але не мати власних думок -  ще більший недолік; 
самостійні думки витікають тільки із самостійно отриманих знань”. 

Виділяють декілька класифікацій видів мислення.  
1. За змістом : 
а) конкретно-дійове – мислення в практичній діяльності, безпосередньо включене в практичну 

діяльність; 
б) наочно-образне – мислення з опорою на образи сприймання або образи уяви; 
в) абстрактне (понятійне) – мислення з опорою на абстрактні поняття та судження. 

2. За характером задач, що вирішуються:  
а) практичне мислення – мислення, що направлене на розв’язання задач, які виникають у ході 

практичної діяльності; 
б) теоретичне – мислення, спрямоване на розв’язання теоретичних задач, лише опосередковано 

пов’язаних з практикою. 
3. За ступенем новизни та оригінальності  виділяють: 

а) репродуктивне (шаблонне) – відтворююче мислення;  
б) творче – мислення, в якому вирішується проблема, виробляється нова стратегія, знаходиться нове, 

раніше невідоме.  
Проблема творчості, розвитку творчого мислення, є однією з найактуальніших у сучасній психології 

та педагогіці. 
Її вивченню присвячено багато наукових праць видатних учених, таких як Г.С.Костюк, 

Д.Ф.Ніколенко, А.В.Петровський, М.М.Поспєлов, В.Д.Шадриков,  С.Л.Рубінштейн, Л.М.Фрідман, Б.І. 
Коротяєв.  Ці автори у визначенні таких явищ, як творче мислення, пізнавальна творчість, йдуть від 
слова “творити”, яке  в загальновідомому розумінні означає знаходити та створювати щось таке, що не 
зустрічалося у минулому досвіді – індивідуальному або суспільному. 

А.В.Петровський  творче мислення розглядає як пізнавальні процеси, що дозволяють людині 
вирішувати задачі, які не можуть бути розв’язані за допомогою вже відомих людству методів. 

С.В.Вереск пише, що творче мислення – це процес, в ході якого  новий продукт виступає як новий 
відносно вихідного знання, і являється результатом трасформації, перероблення останнього. Це 
відкриття нового, взяте в конкретній історичній ситуації.  

У своєму дослідженні ми виходимо з того, що головною особливістю, важливим показником 
творчого мислення є нешаблонність, уміння охопити дійсність в усіх її відношеннях, а не тільки в тих, 
які закріплені у поняттях і уявленнях, уміння переносити знання, пов′язувати один об′єкт з іншим... Для 
того, щоб повніше виявити властивості якоїсь частини дійсності, потрібно знати всі факти, що до неї 
відносяться. Щоб виявити неадекватність охоплюючих їх понять, методів та форм мислення, потрібно 
володіти цими поняттями, формами і методами. Звідси величезна роль знань і вмінь у творчому 
мисленні. Необхідною частиною творчого мислення є пізнавальний інтерес. Якщо вчитель хоче, щоб у 
процесі навчання учні активно мислили і розвивали пізнавальні здібності, він обов’язково повинен 
формувати  та завжди підтримувати в учнів пізнавальний інтерес. Невід’ємним елементом творчого 
мислення є такі психічні процеси, як увага, пам’ять та творча уява. Учні повинні вміти концентрувати 
свою увагу на одних предметах, а при необхідності переключати її на інші або взагалі розподіляти між 
декількома предметами чи явищами одночасно. Розвинена пам’ять дає можливість швидкого та якісного 
запам’ятовування і відтворення інформації, що є необхідною умовою  будь-якого виду мислення. Творча 
уява передбачає самостійне створення  нових  образів,  які реалізуються в оригінальних і цінних 
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продуктах діяльності. В будь-яку  творчу  діяльність  включається уява. Вона   відіграє   особливо   
важливу  роль  на  різних   стадіях  вивчення наукової  проблеми  і  часто  веде  до  визначних  здогадок,  
які  пізніше досліджуються і підтверджуються  практикою. Уява в процесі учіння сприяє свідомому 
засвоєнню знань, розвитку інтересу до навчальних предметів, а також творчості учнів.  

Базою, необхідною передумовою для розвитку творчого мислення мають якості розуму, що є проявом 
різниці мислительних здібностей учнів, тобто властивостей функціональних систем, які реалізують 
пізнавальні і психомоторні процеси. Вони мають індивідуальну міру прояву, яка виявляється в 
успішності та якісній неповторності виконання діяльності (В.Д.Шадриков).  

З.Н.Калмикова виділяє такі якості розуму: глибину, поверховість, гнучкість, інертність, стійкість, 
нестійкість, свідомість, несвідомість, самостійність розуму, наслідуваність.  

Дослідження та визначення рівня розвитку цих рис дає вчителю можливість ефективно побудувати 
навчально-виховний процес, намітити шляхи розвитку пізнавальних якостей розуму і формувати на цій 
основі творче мислення. 

Високий ступінь сформованості позитивних якостей розуму є важливою умовою розвитку творчих 
здібностей учнів.  

У своєму дослідженні ми виходимо з того, що основними критеріями творчості в пізнавальній 
діяльності учнів є: самостійність (повна або часткова); пошук можливих варіантів досягнення цілі; 
створення в процесі досягнення цілі нового продукту. Ступінь повноти самостійності, пошуку і 
створення продукту визначає рівні творчості – низький, середній і високий. 

Творча діяльність неможлива без усвідомлення мети пошуку, без активного відтворення раніше 
отриманих знань, без інтересу до поповнення недостатніх знань з готових джерел, до самостійного 
пошуку без уяви та емоцій. 

У процесі спілкування з учнями вчитель може порівняно легко спостерігати і фіксувати прояв всіх 
цих якостей, давати загальну оцінку ставлення учнів до навчання – чи є воно творчим та зацікавленим, і,  
в залежності від цього, будувати свою діяльність за поступовим розвитком творчого ставлення учнів до 
навчання.  

На відміну від наукової, творчість учнів у їх пізнавальній діяльності характеризується такими 
особливостями:  

а)  вона знаходиться  під контролем учителя і в ході розгортання може ним коректуватися і 
регулюватися заданими орієнтирами та відповідними підказками; 

б) всі творчі акти учнів попередньо проглядаються вчителем у його свідомості й уяві, ретельно ним 
готуються. 

Отже, вчитель може не тільки здійснювати систематичне і цілеспрямоване керівництво пізнавальною 
діяльністю учнів, але й спеціально готувати їх до творчого засвоєння інформації, розвивати мислення в 
цілому та окремі його види. 

Розвиток мислення людини починається з народження і продовжується все життя.  
У вітчизняній психології до поняття “розвиток творчого мислення” є декілька підходів. 

Л.С.Виготський висунув гіпотезу про походження внутрішніх розумових процесів від зовнішньої 
діяльності; П.П.Блонський вказував, що розвиток мислення пов’язаний із загальним розвитком дитини: 
дія приходить у думку, думка породжує дії – такою є діалектика динамічних підходів і зв’язків між 
волею і мисленням; О.М.Леонтьєв під розвитком психіки дитини розумів розвиток як зовнішньої, так і 
внутрішньої діяльності. 

Всі погляди хоча й не співпадають в усьому, але розкривають ті чи інші сторони поняття розвиток 
мислення з позиції діалектико-матеріалістичного розуміння процесу мислення людини. Однак є і 
розходження у визначенні провідного компоненту розвитку мислення. Так, В.В.Давидов зводить 
розвиток мислення до вміння діяти без наочної опори “в розумі”; Л.В.Занков – до розвитку аналітичного 
спостереження й успіхів у формуванні понять; М.О.Менчинська – до зміни рівня аналізу і синтезу при 
рішені мислительної задачі; Я.А.Пономарьов - до протікання окремих якісно відмінних етапів 
формування внутрішнього плану дій в єдності із зовнішнім. Ці етапи фіксуються за допомогою деяких 
показників (тестів). 

Ознакою переходу від однієї стадії розвитку до іншої є зміна провідного типу діяльності, від 
удосконалення якого залежать основні зміни у психічних процесах та особливостях особистості дитини 
на певній стадії розвитку; С.Л.Рубінштейн [5] розкривав процес мислення як складну аналітико-
синтетичну діяльність, що включає в себе аналіз проблемної ситуації, відтворення знань, необхідних для 
розв’язування задачі, перенесення засвоєних способів дій; П.Я. Гальперін висунув гіпотезу поетапного 
формування розумових дій, при яких перехід від зовнішньої дії до внутрішньої включає в себе чітко 
визначені етапи [6]. 

Розвиток творчого мислення учнів у процесі навчання – це формування і вдосконалення всіх видів, 
форм та операцій мислення, вироблення вмінь та навичок для застосування законів мислення в 
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пізнавальній діяльності, а також умінь здійснювати перенос прийомів мислительної діяльності з однієї 
галузі знань в іншу.  

На нашу думку, розвиток мислення – це не проста зміна видів і форм мислення, а їх перетворення, 
вдосконалення в ході засвоєння все більш абстрактної й узагальненої інформації. 

Для вчителя розвивати мислення - означає:  
1) розвивати всі види і форми мислення: практично-дійове, наочно-образне, словесно-логічне, 

емпіричне і теоретичне, дискусійне й інтуїтивне, продуктивне та репродуктивне - і стимулювати перехід 
їх із одних в інші; 

2) формувати і вдосконалювати мислительні операції (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, 
класифікацію); 

3) розвивати вміння: виділяти суттєві властивості предметів і абстрагувати їх від несуттєвих; 
знаходити головні зв’язки і відношення речей та явищ навколишнього світу; робити правильні висновки 
з фактів і перевіряти їх; доводити істинність своїх суджень і спростовувати хибні умовиводи; розкривати 
суть основних форм правильних умовиводів, викладати свої думки послідовно і доказово; 

4) формувати вміння здійснювати перенесення операцій і прийомів мислення з однієї області знань в 
іншу; передбачати розвиток явищ і робити обгрунтовані висновки; 

5) стимулювати процес переходу від мислення, заснованого на формальній логіці, до мислення, 
заснованого на діалектичній логіці; вдосконалювати вміння з використання законів і вимог формальної 
та діалектичної логіки в навчальній і пізнавальній діяльності учнів. 

Отже, розвивати творче мислення означає здійснювати розвиток його складових, тобто всіх його 
видів і форм мислительних операцій, процедур пізнання, логічних умінь та прийомів у процесі засвоєння 
системи наукових знань, передбачених шкільною навчальною програмою. 

У процесі дослідження, яке проводилося в середніх загальноосвітніх школах м.Житомира, нами була 
проведена діагностика рівня розвитку творчого мислення в учнів старших класів (150 учнів). 

У дослідженні були використані такі методики: “Творча уява”, “Гнучкість мислення”, “Швидкість 
протікання мислення”, “Анаграми”, “Виключення”,  “Творчі здібності” та інші.  

За результатами досліджень установлено, що 5,2% учнів мали перший рівень сформованості уяви, 
60,3%  - другий рівень, 29,3% - третій рівень,  5,2% - четвертий рівень, п'ятий рівень не виявлено ні в 
кого. Ступінь гнучкості та фіксованості уяви: 65,5% - гнучка уява, 13,8 %  - спостерігається слабка 
фіксація образу, 1,7% - сильна фіксація образу, 19%  - ригідність уяви. Висока стереотипність 
спостерігається у 34,5% учнів, середня - 29,3%, низька - 22,4%, творча уява - 13,8%.  

Аналізуючи результати досліджень, потрібно віддати перевагу учням, які мають 4-5 рівень творчої 
уяви, таких 5,2%, 1-3 рівні за ступенем гнучкості уяви - 81%, низькі показники стереотипності - 36,2%. 
Однак одночасне поєднання всіх високих показників в учнів дуже рідко зустрічається. Серед 
старшокласників виявлено тільки одного учня з 4 рівнем  уяви, з 1 рівнем гнучкості уяви і творчою 
уявою.  

З одержаних даних ми бачимо, що в середньому учні мають досить низький ступінь сформованості 
творчої уяви. У більшості учнів гнучка уява, але у 19% дітей спостерігається ригідність уяви. Все це 
супроводжується високим ступенем стереотипності.  

В результаті проведення методики «Гнучкість мислення» ми отримали такі дані: гнучкість мислення з 
елементами оригінальності не було виявлено ні в кого. Висока гнучкість спостерігалася у 17,4% учнів, 
непоганий показник гнучкості - 30,4%, середній показник гнучкості - 47,8%, інертне мислення - 4,4%. З 
результатів методики ми бачимо, що в середньому переважає непоганий та середній показники гнучкості 
мислення. 

В результаті дослідження показників зіставлення критичності, гнучкості та конструктивності 
мислення як компонентів творчого типу особистості ідеально високого та досить високого зіставлення 
гнучкості, критичності, швидкості та конструктивності мислення не виявлено. 26,1% учнів мають 
середній рівень, а 73,9% - шаблонне, стереотипне мислення. 

Дуже високий рівень загальних творчих здібностей спостерігається у 6,7% учнів, високий - 13,3%, 
середній - 73,3%, низький - 6,7%. Дуже низького рівня не виявлено ні в кого.  

Отже, можна зробити висновок : за результатами цієї методики більшість учнів має середній рівень 
сформованості загальних творчих здібностей, при низькому рівні розвитку творчого мислення. Це 
говорить про те, що в цих учнів є потенціал для розвитку, але він не використаний, учні не вміють 
мислити самостійно, оригінально, бояться відійти від шаблону, зробити помилки, бояться міркувати 
вголос. Наявність теоретичного аналізу  виявлено у 40,5% учнів,  59,5% учнів не здатні здійснювати 
теоретичний аналіз.  

З отриманих даних видно, що тільки 5,2% учнів мають досить високий рівень розвитку творчого 
мислення, 13,8% - середній рівень, більшість учнів ще не досягла середнього рівня, але має досить високі 
показники, що свідчать про наближення до нього - 75,8%, і низький рівень мають 5,2% учнів. 

Рівень розвитку  мислення, наявний в учнів, можна визначити і за допомогою критеріїв мислення. 
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Першим критерієм розвитку мислення є ступінь усвідомленості операцій і прийомів мислительної 
діяльності. Важливим показником є оволодіння вміннями і навичками застосування операцій і прийомів 
мислення на практиці. Велике значення мають також прийоми мислительної діяльності - способи, за 
допомогою яких вона здійснюється. Звідси другий критерій - ступінь володіння операціями і прийомами 
мислительної діяльності, вміння виконувати раціональні дії щодо використання їх у навчальних і 
позанавчальних пізнавальних процесах. Особливе значення у визначенні рівня розвитку творчого 
мислення має явище перенесення знань, умінь, навичок. Третій критерій розвитку мислення - ступінь 
уміння здійснювати перенесення, усвідомлення операцій і прийомів мислення, а також навичок 
користування ними в іншій ситуації з іншими предметами. Четвертий критерій - ступінь сформованості 
різних видів мислення, а також стану мислення в процесі переходу одного його виду в інший. Наступний 
критерій пов'язаний з оцінкою рівня розвитку учнів за наявним у них об'ємом знань та способів учіння. 
Багатий запас знань, ступінь їх системності й оволодіння прийомами розумової діяльності - важливий 
показник розумового розвитку учнів. П'ятий критерій - запас знань, їх системність, а також поява нових 
способів засвоєння знань. Шостий критерій - стан і зростаюча динамічність різних якостей розуму: 
самостійності, глибини, критичності, послідовності, швидкості й т.д. 

Ці критерії нерозривно пов'язані один з одним і представляють собою одне ціле: від них залежать усі 
інші критерії, які можуть бути використані в якості кількісної міри будь-якого компоненту мислення, а 
також вимірювачів мислення в цілому. Педагогічне управління процесом розвитку мислення учнів може 
досягти своєї мети лише тоді, коли забезпечується єдність раціонально відібраного і дидактично 
обробленого змісту, адекватних і добре відпрацьованих мислительних операцій, соціально значимих 
мотивів навчально-пізнавальної діяльності учнів і врахування індивідуальних особливостей їх мислення. 
Таке керування потребує від учителя широкої ерудиції, глибоких знань свого предмета, достатнього 
кругозору в області логіки і вікової психології, творчого мислення, вміння правильно враховувати вікові 
та індивідуальні особливості учнів. Мислення старшокласників (а значить і вміння користуватися 
мислительним операціями ) необхідно не тільки стимулювати, але й спеціально розвивати протягом усіх 
років навчання в школі. 
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УДК 378.147:515.4 
І.Г.Ленчук 

АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД У ПОБУДОВІ ПРОЕКЦІЙНИХ КРЕСЛЕНЬ 
КОМБІНАЦІЙ ДВОХ ТІЛ 

Обгрунтовуються алгоритми побудови зображень комбінацій стереометричних тіл як за допомогою 
традиційних креслярських інструментів, так і “від руки”. 

Зупинимося на методологічних аспектах виконання плоских зображень комбінацій двох просторових 
об’єктів курсу стереометрії, одним з яких є куля. Тут учителю потрібно подбати про розвиток 
просторових уявлень і логіко-геометричного мислення, а також практичних навичок учнів у виконанні 
графічних операцій у таких напрямках: 1) чітко уявляти кожне тіло з його внутрішніми закономірними 
взаємозв’язками абстраговано від іншого [1,2] і знати правила побудови зображень цих тіл персонально; 
2) вміти зосереджуватися на істотних спільних співвідношеннях і відмежовуватися від несуттєвих 
одиничних співвідношень між окремими елементами заданих тіл у комбінаціях; 3) “бачити” спільні 
геометричні елементи тіл комбінації та навчитися (через аналіз) вилучати із умови їх 
взаєморозташування спільні визначальні елементи поверхонь заданих тіл, фіксувати ці елементи образно 
в уяві і на зображеннях; 4) за будь-яких умов знаходити оптимальний шлях до побудови вірних, наочних 
і ненаочних (з урахуванням ситуації) зображень. 

Особливо складно будувати проеційні креслення описаних та вписаних поверхонь. Як приклад 
розглянемо задачу та обгрунтуємо алгоритм побудови навчального креслення правильної трикутної 
піраміди, описаної навколо кулі, якщо її висота у два рази більша діаметра кулі. При цьому 
зауважимо, що число вершин в основі правильної піраміди аж ніяк не впливає на структуру алгоритму, а 
домовленість стосовно взаємозалежності в розмірах висоти піраміди і діаметра кулі є формальним 
метричним фактором визначеності креслення.  

Якщо виконавець малодосвідчений у побудові проеційних креслень М.Ф.Четверухіна чи останні 
досить складні (що трапляється) об’єктивно і, одночасно, він володіє певними вміннями і навичками у 
роботі з комплексними кресленнями Г.Монжа, то ключем до вірного і наочного рисунка має служити 
виконане від руки зображення комплексу куля-піраміда саме на епюрі Г.Монжа (тут вісь комплексу i 
перпендикулярна площині підлоги (стола) H  (рис.1)). Якраз за ним значно спрощується аналіз задачі на 
побудову, і учень розробляє алгоритм графічних операцій, чітко встановивши всі спільні геометричні 
елементи поверхонь тіл, обов’язкові та визначальні в процесі грамотних дій на картинній площині. 

1. Побудова зображення кулі: 
а) точку перетину двох взаємно перпендикулярних прямих (див. рис. 2), одна з яких розташована 

горизонтально, а інша - вертикально, вибираємо за центр кулі О; б) довільно взятий на вертикальній 
прямій відрізок OY приймаємо за малу піввісь еліпса, в який проеціюється екватор кулі. У прямокутній 
диметрії його велика піввісь OX = 3⋅OY. З центром у точці О радіусом OX проводимо коло - обрис кулі; 
в) через точку Y ведемо горизонтальну пряму до перетину з обрисом у точці Z; г) на вертикальній прямій 
вверх і вниз від точки О відкладемо відрізки ОЕ і ОF, рівні відрізку YZ. Точки Е і F, як відомо з 
попереднього, зображають полюси кулі. 

2. Побудова зображення паралелі, що містить точки дотику кулі та бічних граней піраміди: 
а) від точки Е на вертикальній прямій відкладаємо відрізок ES = 2⋅EF, чим визначаємо на зображенні 

вершину піраміди S; б) сумістимо фронтально проеціюючу площину, в якій лежить вісь обертання кулі 
EF, з площиною малюнка. Цим самим фактично перейдемо до розгляду комбінації тіл на епюрі Г. Монжа 
двох взаємно перпендикулярних площин проекцій, з яких фронтальна площина збігається з площиною 
аркуша паперу (дошки), а профільна - суміщується з нею (тут і нахилена до площини Н під 
кутомα ≠ 90o ). Одержимо точки E', F', S' як суміщення точок E, F, S відповідно. Площина Σ паралелі p 
перпендикулярна до діаметра кулі EF, тому профільною проекцією паралелі є відрізок U'V' ⊥ E'F' (U'V' - 
натуральна величина діаметра паралелі). Тут U' і V' знаходимо як точки дотику дотичних, проведених із 
точки S' до обрису кулі (для полегшення уяви їх зручно представити твірними конуса з вершиною S', 
описаного навколо кулі та вписаного в шукану піраміду); в) фіксуємо центр паралелі (О1 , О'1) і, 
відклавши від точки О1 на горизонтальній прямій відрізки О1Н і О1G, рівні половині діаметра паралелі 
U'V', одержимо кінці великої осі еліпса, яким зображається паралель p. Малу вісь UV знайдемо 
оберненим проеціюванням U'V' на EF; г) шукаємо точки I і J видимості, в яких еліпс дотикається обрису 
кулі; д) за великою GH і малою UV осями будуємо еліпс, який буде зображенням шуканої паралелі і 
разом з обрисом кулі дасть наочне зображення останньої. 

3. Побудова зображення піраміди: 
а) в перетині паралелі p з додатним напрямком осі O1x1 ортогональної диметрії знайдемо точку К° 

дотику кулі та лівої грані піраміди (див. рис. 1, 2). Точки L° і M°, у яких відповідно дотикаються до кулі 
інші грані піраміди, відшукаємо як вершини правильного трикутника, вписаного в паралель, третьою 
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вершиною якого є точка К°. Для цього радіус, що доповнює O1К° до діаметра, поділимо навпіл і через 
одержану точку проведемо пряму, паралельну осі O1y1. У перетині останньої з p одержимо точки L° і M°; 
б) опишемо навколо паралелі правильний трикутник A°B°C°, у якого сторона A°B° // O1y1 і дотикається p 
в точці К°; точка C° належить осі абсцис O1x1 і O1C° = 2⋅O1К°. Крім цього, A°C° містить точку L°, а B°C° 
- точку M°; в) точку К, що є серединою сторони AB трикутника ABC в основі піраміди, знайдемо в 

перетині апофеми SК° її лівої грані з віссю Ex2; г) у гомотетії Hs з коефіцієнтом 
1

0 SO
SE

SK
SKk ==  будуємо 

трикутник ABC, гомотетичний трикутнику A°B°C°; д) проводимо із вершини S бічні ребра піраміди. 

 
Рис. 1 

Відзначимо, що для кращої наочності проекційного креслення доцільно вважати описану 
поверхню в комбінації прозорою щодо вписаної в неї поверхні й кожну з них непрозорою стосовно 
себе. При цьому видимість обох поверхонь встановлюється незалежно одна від одної. 

Учень (а, можливо, і вчитель) може висловити думку, що такий шлях виконання стереометричних 
побудов дещо складний і потребує чимало часу для його реалізації в кожному більш-менш непростому 
випадку. І це дійсно так. Але ж ми розглядали побудову зображень комбінацій геометричних тіл з 
теоретичним обгрунтуванням кожного кроку, з повним розумінням суті питання. Ми вчилися виконувати 
побудови циркулем і лінійкою, опираючись на наукову основу. А процес навчання, як відомо, мало коли 
буває простим і коротким. Якщо ж учень зрозумів і засвоїв усе, про що говорилося раніше, і в нього 
бракує часу на ретельне і графічно точне виконання побудов (на уроці чи при виконанні домашніх 
завдань), то, ввівши певні умовності, можна спростити і прискорити цей процес. 
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Рис. 2 

Згадаємо, що в умові сформульованої задачі на побудову висота піраміди в два рази більша за діаметр 
кулі: SF =2·FE. З урахуванням цього розглянемо прямокутний трикутник SК°О (див. рис. 1). Тут ∠SК°О 
= 90°, оскільки SК° - дотична до головного меридіану поверхні. Очевидно, що гіпотенуза SО трикутника 
рівна трьом радіусам великого кола кулі (SО = 3R), а катет К°О - радіусу (К°О = R). Відомо також, що 
будь-який катет прямокутного трикутника є середнім геометричним між гіпотенузою і своєю проекцією 
на гіпотенузу. Отже, (К°О)2 = OO1·SO. Або R2 = OO1·3R. Звідси OO1= R/3. Таким чином, центр паралелі, 
що містить точки дотику поверхні кулі та бічних граней піраміди, ділить радіус кулі OF у відношенні 
1:2, рахуючи від точки О. Це був ще один (останній) крок на шляху до створення спрощеного алгоритму 
побудови "від руки". Простежити послідовність дій алгоритму можна на тому ж рисунку 2. 

1. Побудова зображення кулі: 
а) проводимо пару взаємно перпендикулярних прямих і з центром в точці їх перетину довільним 

радіусом проводимо коло - обрис кулі; б) "на око" на вертикальній прямій задаємо (з урахуванням 
розумних орієнтирів) зображення її полюсів: OF = OE. 

2. Побудова зображення паралелі: 
а) ділимо відрізок OF приблизно на три рівні частини і точку O1 таку, що OО1= 1/3·OF  беремо за 

центр паралелі; б) через точку O1 проводимо горизонтальну пряму і на ній у внутрішній області обрису 
"досить близько" від нього фіксуємо точки G і H - кінці великої осі еліпса, яким зображається паралель 
кулі; в) приблизно третину великої півосі відкладаємо від точки O1 в обох напрямках вертикальної 
прямої, чим визначимо малу вісь еліпса UV (O1U = O1V = 1/3·GO1); г) за великою і малою осями "від 
руки" будуємо еліпс; точки видимості паралелі I і J на обрисі фіксуємо інтуїтивно в процесі наведення 
кривої. 

3. Побудова зображення піраміди:  
завершальний етап доцільно провести за схемою, описаною в пункті третьому алгоритму розв'язання 

цієї ж задачі креслярськими інструментами. Відмінність дій полягає лише в тому, що тут всі вони 
виконуються "від руки" і "на око". 

А тепер, для закріплення, розглянемо ще одну задачу, яку розв'яжемо за спрощеним алгоритмом. 
Нехай потрібно побудувати правильну чотирикутну піраміду, вписану в кулю, якщо висота піраміди 
складає три чверті діаметра кулі (рис. 3). 
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Рис. 3 

1. Побудова зображення кулі: 
а) вибираємо дві взаємно перпендикулярні прямі і з центром в точці їх перетину довільним радіусом 

проводимо коло - обрис кулі; б) "на око" на вертикальній прямій задаємо зображення її полюсів: ON = 
OS. 

2. Побудова зображення паралелі: 
а) відрізок NS точкою O1 ділимо у відношенні 3 : 4 (OO1 = 1/2·OS); б) через точку O1 проводимо 

горизонтальну пряму і на ній "досить близько" від обрису фіксуємо точки A і B - кінці великої осі еліпса, 
яким зображається паралель кулі; в) приблизно третину великої півосі відкладаємо від точки O1 в обох 
напрямках вертикальної прямої, чим визначимо малу вісь еліпса CD (O1C = O1D = 1/3·AO1); г) за 
великою і малою осями будуємо еліпс з обов'язковою фіксацією на обрисі точок E і F видимості 
паралелі. 

3. Побудова зображення піраміди: 
а) шляхом проведення пари спряжених діаметрів паралелі (їх роль виконують аксонометричні осі 

O1x1 і O1y1, розташування яких на площині зображень відоме) вписуємо в неї правильний чотирикутник 
KLPR (KL // RP; KR // LP); б) з'єднуємо вершини цього чотирикутника з північним полюсом кулі N, який 
буде вершиною шуканої піраміди. 

Підсумовуючи, нам залишилося зробити лише два зауваження по суті справи. По-перше, 
запропоновані задачі на побудову комбінацій куля-піраміда є в своєму класі типовими. Тому цілковите 
розуміння вищевикладених закономірностей гарантує кваліфіковане виконання переважної більшості 
зображень за участю кулі, що зустрічаються в стереометрії. По-друге, процес виконання таких побудов 
завжди диференціюється і реалізується на дошці (чи на папері) після серйозного аналізу строго в три 
етапи: 1) за розумним вибором виконавця будують зображення поверхні одного із заданих тіл; 2) 
"шукають" на ній спільні елементи обох поверхонь - точки (лінії) дотику; 3) будують зображення іншого 
тіла обов'язково з урахуванням того, що знайдені точки (лінії) дотику належать і його поверхні. 

Пропонуємо читачеві самостійно записати на папері послідовність кроків побудов за участю конуса 
(циліндра) і переконатися, що ці алгоритми в принципі мало чим відрізняються від наведених вище, 
якщо, звичайно, врахувати певні особливості зображень в ортогональних проекціях їх поверхонь. 

На завершення відзначимо, що в останні роки основні ідеї методу Г. Монжа разом з методом 
аксонометрії нами широко пропагуються на заняттях із студентами фізико-математичного факультету, 
вчителями та учнями шкіл міста й області якраз з метою свідомого, осмисленого навчання виконанню 
наочних зображень всіх стереометричних тіл і їх можливих комбінацій. Розроблені методи, в яких 
широко використовуються аксонометричні осі та встановлені умовні співвідношення між елементами 
плоских фігур, розташованих (як правило) в основі кожного окремо взятого тіла, сприймаються з 
розумінням і жвавою зацікавленістю, що приносить добрі результати. І, на підтвердження цього, 
розв’яжемо хоча б одну в певному класі типову шкільну задачу, де явно нерезонно виконувати наочне 
зображення комбінації двох стереометричних тіл, оскільки всі потрібні взаємозалежності легко 
пізнаються без спотворень на виді спереду. У школі такі зображення кваліфікують як “осьові перерізи”, 
що можна вважати умовністю, тому що з точки зору технічної грамоти цей вислів некоректний. Однак чи 
варто користуватися такими умовностями за наявності простих і зрозумілих учням термінів: “вид 
спереду”, “вид зверху”, “вид зліва”? Суттєво, що лише одне звертання до них активно сприяє розвитку 
просторової уяви учня. Адже останні у свідомості дітей асоціюються з уявною просторовою фігурою чи 
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комплексом таких фігур, які “стоять” на столі в класній кімнаті й ортогонально відтворюються в плоску 
фігуру на дошці, підлозі, стіні справа. 
Задача. В конус (рис.4) вписано кулю з радіусом R . Знайдіть об’єм конуса, якщо відомо, що 

площина, дотична до кулі і перпендикулярна одній із твірних конуса, віддалена від вершини конуса  
на відстань d .  

 
Рис. 4 

Площин, перпендикулярних SA  (рис.4) і дотичних до поверхні кулі, можна провести дві ( Σ1  і Σ2 ). 
Отже, і розв’язків у задачі два. Однак їх відшукання не різниться по суті як геометрично, так і в 
аналітичних викладках. Тому зупинимося на одній із площин і, при цьому, аналітичний метод мислення 
стосовно площини Σ1  матиме таке представлення.  
Дано:  ( )O R,  - куля, вписана в конус; 
 Σ1  - площина, дотична до кулі, Σ1⊥SA ;  
 Σ1 ∩ =SA M , SM d= .  
Знайти: V  конуса. 

Алгоритмічна схема.  
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Очевидно, що нескладна алгоритмічна схема не потребує будь-яких пояснень. Тому залишилося лише 
зворотним ходом записати відповідь:  
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УДК 518.5+512.25:378.147 
Б.М.Ляшенко, Є.О.Ящук 

ВИКОРИСТАННЯ ЕОМ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ 
СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ 

Створено відповідний пакет прикладних програм і розроблено методику його використання в 
навчальному процесі. 

Обчислювальні алгоритми розв’язування систем лінійних рівнянь, такі, як метод послідовного 
виключення невідомих та його модифікації, метод квадратного кореня, метод простої ітерації, метод 
Зейделя, є детерміновані. Поряд з явищами, що перебігають детерміновано, ми часто маємо справу з 
процесами та подіями, характер прояву яких залежить від випадку і заздалегідь непередбачуваний. 
Способи розв’язування задач, що використовують випадкові величини, отримали загальну назву методів 
Монте-Карло. Характерною особливістю цих методів є використання випадкових чисел. Незважаючи на 
те, що при розв’язуванні систем лінійних рівнянь методом Монте-Карло точність отриманих результатів 
порівняно невисока, а підвищення точності обчислень потребує значного збільшення кількості 
реалізацій, а отже, і часу розв’язування системи, цей метод знаходить своє застосування в практичних 
розрахунках, оскільки жоден із відомих методів розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь 
(окрім методу Монте-Карло) не дозволяє знаходити значення одного кореня системи, не обчислюючи 
значень інших коренів. Такий підхід дає значний виграш в об’ємі необхідної обчислювальної роботи при 
розв’язуванні спеціальних задач теорії управління. 

Поява ЕОМ значно розширила коло задач, доступних для розв’язування методом Монте-Карло, 
оскільки висока швидкодія комп’ютерів забезпечує можливість багатократного повторення випадкових 
випробувань з наступним обробленням отриманих даних. 

Пропонований нами пакет «Метод Монте-Карло», призначений для розв’язування систем лінійних 
алгебраїчних рівнянь, містить три модулі: керуючий – mk.exe, допоміжні динамічні бібліотеки 
mkurok.dll, mkproavt.dll та файли допомоги mk.cnt і mk.hlp. Пакет розроблений e середовищі 
візуального програмування Delphi 3.0, працює в операційній системі Windows’95 для ПК IBM з 
монітором VGA. 

Пакет «Метод Монте-Карло» передбачено використовувати як для навчання, так і розв’язування 
систем лінійних рівнянь виду 
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Після запуску пакета (виконання програми mk.exe) з’являється головне вікно (Рис. 1), в якому 
передбачено вибір одного з режимів роботи: теоретичний матеріал (перегляд алгоритму розв’язування 
систем), розв’язування систем, приклад роботи з програмою. 

 

 
Рис. 1 

 
Програма має систему довідки (Рис. 2), до якої можемо звернутись за допомогою функціональної 

клавіші F1 або пункту головного меню ?. 
Для розв’язування системи рівнянь потрібно лівою кнопкою «миші» активізувати надпис 

Розв’язування систем і натиснути клавішу Enter (Введення). Після цього з’явиться вікно розв’язування 
системи (Рис. 3). 

Далі передбачається введення порядку системи рівнянь (2<=N<=100). Потім вводяться коефіцієнти 
системи по рядках, номер рівняння, яке потрібно розв’язати, і кількість реалізацій випадкового процесу. 
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Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 
Завершене введення кожного числа потребує підтвердження клавішею Enter. Після закінчення 

введення навпроти надпису Корінь -го рівняння з’явиться відповідь (значення шуканого кореня рівняння) 
та дві кнопки з надписами Ще... і Параметри (Рис. 4). 

Кнопка Ще... дає змогу знайти розв’язки інших рівнянь системи, для чого потрібно її активізувати і 
ввести відповідний номер рівняння. 
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Рис. 4 

 
Для наочності при навчанні та можливого контролю процесу розв’язування задачі передбачена 

кнопка Параметри, при натисканні якої з’являється вікно Параметри (Рис. 5), де подано у вигляді 
таблиці коефіцієнти перетвореної системи, що використовується при застосуванні методу ітерації 
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Рис. 5 

 
Це дає можливість спостерігати процес розв’язування задачі в динамічному режимі та при потребі 

записувати результати проміжних етапів розв’язування задачі. 
 

Приклад лабораторної роботи з використанням комп’ютера та пакету «Метод Монте-Карло». 
 

Тип уроку: Урок – лабораторна робота. 
Тема уроку: Розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь методом Монте-

Карло. 
Мета уроку: Закріпити навички розв’язування систем алгебраїчних рівнянь методом 

Монте-Карло, ознайомитись із пакетом «Метод Монте-Карло» та оволодіти 
навичками роботи з ним. 

Розвиток логічного мислення. 
Виховання інформаційної культури. 

Технічні засоби: Комп’ютер, програмне забезпечення. 
 

Хід уроку. 
 
I. Повідомлення теми, мети, завдань уроку. 
II. Актуалізація базових умінь, навичок, знань учнів. 
Запитання: У чому полягає основна ідея методу Монте-Карло? У чому його переваги і які можливі 

труднощі з’являються при його використанні? У яких математичних та прикладних задачах його 
використання є доцільним? 

III. Формування вмінь та навичок у розв’язуванні систем алгебраїчних рівнянь за допомогою пакету 
«Метод Монте-Карло». 
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Після запуску пакету «Метод Монте-Карло» обираємо режим роботи Розв’язування систем. Вводимо 
порядок системи (1), затим вводимо її коефіцієнти по рядках, натискаючи після кожного введеного числа 
клавішу Enter. Далі вводимо номер рівняння, розв’язок якого потрібно знайти, і число реалізацій 
випадкового процесу. Після отримання результату, щоб розв’язати яке-небудь інше рівняння, потрібно 
натиснути кнопку Ще..., після чого знову задати номер рівняння і число реалізацій випадкового процесу. 

IV. Контроль і корекція знань, умінь і навичок учнів, отриманих на даному уроці. 
Програма сама перетворює систему виду (1) в систему виду (2). Але користувачі для контролю 

можуть перетворити вхідну систему самостійно, використовуючи опорні знання, отримані на лекції, а 
потім перевірити себе, активізувавши кнопку Параметри, що виводить на екран вікно, в якому у вигляді 
таблиці подано коефіцієнти перетвореної системи та проміжні дані. 

V. Підведення підсумків і повідомлення домашнього завдання. 
Розроблений пакет «Метод Монте-Карло» пропонується використовувати як технічний засіб 

навчання при вивченні методів розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь у вузах, а також на 
факультативних заняттях з математики в середній школі. 
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УДК 42(071.1) 
L.V. Kalinina, I.V. Samoilioukevitch, L.I. Berezenska 

PRE-SERVICE TEACHER DEVELOPMENT PROJECT: IDEAS AND PRACTICE 

У статті розглядаються проблеми організації методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної 
мови у мовному педагогічному вузі та пропонуються шляхи їх вирішення в межах системного підходу. 

Pre-service teacher development is of great importance to students, because  future teachers should not only 
have a good command of the language they are going to teach, but they should also know and understand the 
many aspects of teaching methodology so that they may be more prepared for ‘real world’ teaching [1:14].  

A lot can be learned by autonomously observing colleagues, and reading, but a great deal should also be done 
through participation in graded pre-service projects designed to build up the students’ initial training. Thus all 
‘newly born’ teachers should complete a well designed PRESETT programme, which will help to make a world 
of difference to how they will teach in schools[2:38]. 

We believe that a pre-service syllabus embraces several different areas, such as:  pedagogic techniques, 
materials development, classroom management skills, professional development, applied theory etc. 

Each of these areas could be viewed and defined as a separate syllabus, but since we are dealing with the 
students of the Faculty of Foreign languages, we are making an attempt to create a definite project on developing 
the professional skills of a future teacher of English.  The project is based on the state syllabus of the 
pedagogical institute and implies a 5-semester preparation for future teachers.  The whole course consists of 120 
hours, comprising different teaching modes: 

1. teacher-centred mode—appropriate for lectures on methodology, brainstorming sessions, panel work at 
practical classes, methodological competition, etc. 

2. practical class mode—includes peer teaching, micro-teaching situations, role plays, and simulations 
3. workshop mode—this implies material production, lesson planning, textbook analysis, the design of texts, 

and the development of visual aids 
4. individual mode—is good for private studies, attending lessons at school, doing sound and video 

individual, one-to-one trainee evaluation, implementation of classroom research, and working on 
independent projects. 

The main idea of our project is laying emphasis on self-directed teacher development. Therefore a student is 
provided with: 

♦ plans for lectures 
♦ lists of recommended literature 
♦ fundamentals of each problem 
♦ questions for control 
♦ glossary of methodological terms 
♦ questions for discussion 
♦ tasks for designing teaching materials 
♦ multiple choice tests 
♦ sound individual 
♦ video individual 
♦ video fragments of class procedure 
All of this will enable the students to upgrade their knowledge and to acquire professional skills. 
The pre-service teacher development starts with the 6th semester and covers such problems as:  aims and 

content of teaching English at school, principles of teaching English, means of teaching English and teaching 
pronunciation, vocabulary and grammar.  The 7th semester touches on the problems of teaching listening 
comprehension, speaking (monologue and dialogue), reading, writing, lesson planning, evaluation, and extra 
curricular work..  These semesters end with a written creative test, which is aimed at testing students’ knowledge 
and understanding of these techniques.  Apart from all teaching modes enumerated above for this initial stage of 
teacher development we also suggest two special workshops, which the students can choose according to their 
interests.  

1. The practical design of Audio and Video materials for English Language Teaching. 
2. Using computers for teaching purposes. 
During both the 6th and 7th semesters students are required to work much on their own.  For this purpose they 

are given a number of sound lab assignments, which are to be done in the language laboratory and a set of video 
lab assignments on the material studied, which are carried out in the video centre. 

The 8th semester is devoted to the first phase of student teaching or practice. At the end of this teaching 
practice there is a methodological competition between the students to assess students’ first steps in their 
profession.  This competition consists of different practical tasks.  The students also perform role plays based on 
their teaching experience.  



Вісник Житомирського педуніверситету. Випуск 3. Педагогічні науки 

 90 

The 9th semester has a longer independent practice at the schools (lasting about two and a half months), 
which enables the students to master teaching techniques and to carry out their individual research at school.  At 
the end of the practice the students have the second part of the methodological competition, where the students 
can nominate the brightest student teacher, who showed the best results during their independent practice at 
school, for recognition.  

The students are also required to attend two workshops which have to particularise their interests after their 
independent school practice.  We believe that since they are becoming more mature and have already acquired 
the basic skills of teaching, the students can now differentiate their own needs and interests and join SIG’s 
(Special Interest Groups).  These workshops address specific purposes in methodology: 

1. Teaching English to young teachers. 
2. Learner- based approach to teaching English at school. 
Moreover, all the students must carry out research at their school on a topic that they are most interested in, 

and write a course paper explaining the results of their research. They are to defend the main points of the paper 
at a conference specially dedicated to it. Thus, at the end of their studies they experiment as both young teachers, 
and as young scholars making the first steps in their research and achieving career goals. 

Graphically the pre-service teacher development syllabus may be presented like this: 
 

Semester Theme of Learning Teaching Mode Hours 
 Methods of foreign language teaching Teacher-centred 2 
 Aims & content of teaching Teacher-centred 2 
  Practical class 2 
6   Individual 4 
 Principles of teaching Teacher-centred 2 
 Teaching pronunciation Teacher-centred 2 
  Practical 2 
  Workshop 2 
   Individual 2 
 Teaching vocabulary Teacher-centred 2 
  Practical 2 
  Workshop 2 
   Individual 2 
 Teaching grammar Teacher-centred 2 
  Practical 2 
  Workshop 2 
   Individual 2 
 Teaching listening comprehension Teacher-centred 2 
  Practical 2 
  Workshop 2 
  Individual 2 
 1. Teaching speaking (monologue) Teacher-centred 2 
  Practical 2 
  Workshop 2 
  Individual 2 
 2. Teaching speaking (dialogue) Teacher-centred 2 
  Practical 2 
  Workshop 2 
  Individual- 2 
 Teaching reading Teacher-centred 2 
7  Practical  2 
  Workshop 2 
 Teaching writing Teacher-centred 2 
  Practical 2 
  Workshop 2 
  Individual 2 
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Semester Theme of Learning Teaching Mode Hours 
 Lesson planning teacher-centred 2 
  Practical 2 
  Workshop 2 
  Individual 2 
 Testing and Evaluation of Pupils’ 

Achievement  
teacher-centred 2 

  Workshop 2 
 Extra – curricular work Workshop 2 
   Individual 2 
7 Student Interest Groups (SIGs)   
    
 Practical design of audio and video  

Materials in teaching 
Workshop 10 

 Using computers for teaching English Workshop 10 
    

 
Semester Theme of Learning Teaching Mode Hours 
8 Practice at schools   
 Methodological Olympiad part 1   

 
Semester Theme of Learning Teaching Mode Hours 
     Independent practice at schools   
 Methodological Olympiad part 2   
9 Student Interest Groups   
 Teaching English to Young Learners Workshop 10 
 Learner -based Teaching of English at School Workshop 10 
      Individual research in methodology Individual  
 (course paper)   

 
In illustration of the above-described theses we present in detail one theme of the project - Teaching 

Pronunciation[3:55]. 
Teaching Pronunciation. 

A.  the Teacher-Centred Mode. 
1. Lecture plan. 

• Role of correct pronunciation in language learning. Aims, tasks and content of teaching pronunciation. 
• Brief characteristics of the phonic system of the English language as compared with that of the mother-

tongue. 
• Techniques of teaching pronunciation and intonation. 
• Typology of phonetic exercises. 
2. LIST OF RECOMMENDED LITERATURE. 

1. Rogova G.V. Methods of Teaching English.1983.-Ch.5 
2. Renworthy, J. Teaching English Pronunciation. -Longman. 
3. Baker,A. Tree or Three? An Elementary pronunciation course. -CUP,1991. 
4. Baker, A. Ship or Sheep? An Intermediate pronunciation course. -CUP, 1991  
5. Baker, A. Introducing English Pronunciation. A Teacher’s Guide t. «Tree or Three?» and «Ship or 

Sheep?»-CUP, 1992. 
6. Laroy, C. Pronunciation. - OUP, 1996. 
7. Celce- Murcia, M.; Brinton, D.;Goodwin, J. Teaching Pronunciation. - CUP, 1996. 
8. Андреевская-Левенстерн Л.С. Методика преподавания французского языка в СШ.- M.,1983. 
9. Методика обучения ИЯ в СШ. -1981.- C.156-176. 
10. Основы методики преподавания//ИЯ.-1986.-C.149-159. 
11. Павлова С.В. Обучение иноязычному произношению на коммуникативной основе.//ИЯШ.-

1990. -№1.-C. 29-32. 
12. Бужинский В.В. Работа над английским произношением на начальной ступени 

коммуникативного обучения иноязычному говорению.// ИЯШ.-1991.-№ 4. - С. 43-47. 
13. Сучасна технологія навчання іномовного матеріалу в середніх навчальних закладах.- Київ: 

Ленвiт, 1996.-C. 55-60. 
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3. Fundamentals: 
1. Groups of English Phonemes: 
a) vowel phonemes/short and long/; 
b) diphthongs which are strange to the Mother tongue; 
c) consonants which have their positional variants. 

2. By pronunciation habits we mean habits of phonemically correct pronunciation in speech of all the sounds 
studied and recognition of all the sounds while listening to the speech of others. 
3. By intonation habits we mean habits of producing intonationally and rhythmically correct speech and 
comprehension of the speech of others. 

4. How to present a new sound: 
 
Speech- pattern e.g.  This is a pen 
 

Word pen 
 

Sound е 
 
 
 
5. How to conduct a phonetic drill: 
 
Model reading by the teacher 
 
Reading in chorus by the pupils 
 
Individual reading by the pupils 
 
Reading in chorus by the pupils 
 
4. Glossary. 

Buzz Words 
approximation pronunciation habit 
criteria pronunciation minimum 
consonants received pronunciation (R.P.) 
diphthongs reception exercises 
imitative vs analytical- imitative reproduction exercise articulation ex. 
Intonation selection speech ex. 
phonic material transcription 
phonemic hearing vowels 
 
phonic system acoustic system  
kinesthetic images approximation 
deterioration pronunciation habit 
intonation habit imitative approach 
analytical approach recognition exercises 
imitative approach articulation exercises 
reproduction exercises intonation drill 
phonetic drill 
 
5.QUESTIONS FOR CONTROL. 
1) What is pronunciation? 
2) What is the aim of teaching pronunciation? 
3) What is a pronunciation habit? 
4) What is an intonation habit? 
5) What is meant by the idea of approximation in teaching pronunciation? 
6) What is the content of teaching pronunciation? 
7) What are the criteria of the selection of the phonic material? 
8) What approaches to teaching pronunciation do you know? 
9) What is the technique of the presentation of a new sound? 
10) What types of exercises are used in teaching pronunciation? 
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11) What are the tasks of a phonetic drill? 
12) What techniques are used for a phonetic drill? 
13) What is the role of songs, poems, jazz-chants in teaching pronunciation? 
B.  The Practical-Class Mode 
1.Questions to be discussed: 

1. Aims and tasks of teaching pronunciation at different levels according to the latest school syllabus. 
2. Content of teaching pronunciation: 

a)  comparative analysis of the phonic systems of the mother-tongue and the target language; 
b)  interrelation of pronunciation, vocabulary and grammar habits. 

3. How to teach pronunciation and intonation. 
2. Practical tasks to do: 

1) Make up a catalogue of exercises for teaching pronunciation; 
2) Act out fragments of a lesson: 

• on presentation and primary assimilation of the phonemes 
•  on organizing a phonetic drill based on working at a particular sound; 
• on organizing a jazz-chant-centred phonetic drill; 
• on organizing a verse /poem /-centred phonetic drill 

3) Design a visual or technical aid for teaching pronunciation. 
3. Multiple choice test. 
1. Correct pronunciation is: 
a) necessary condition of communication; 
b) an unimportant factor. 
2.The main aim of teaching pronunciation at school is: 
a) to pronounce the most important sounds correctly; 
b) to form pronunciation and intonation habits. 
3.The first group of exercises to teach pronunciation is: 
c) speech exercises; 
d) reproduction exercises; 
e) reception exercises.  

4.The English literary pronunciation is called: 
 a) received pronunciation; 

b) colloquial. 
5. The school syllabus presupposes the study of: 
a) 6 types of intonation patterns; 
b) 4 types of intonation 

 6.Distribute the sounds /m, t., g, s, r, k, w, q, h, h/ into 3 groups: 
a) the sounds which don’t need any special explanation or drill; 
b) the sounds which require corrections; 
c) the sounds which require special demonstration.  

7.Pupils should hear first a particular sound: 
a) separately/ in isolation; 
b) in a speech pattern; 
c) in a word. 

8.We should start teaching pronunciation with: 
 a) speech exercises; 
 b) articulation exercises; 

c) reception exercises; 
C. The Workshop Mode. 
1. Sound laboratory work. 
1. Give the Ukrainian equivalents of the following methodological terms: approximation; acoustic system: 

intonation drill; deterioration; recognition exercises; reproduction exercises. 
2. Answer the question: 
1. What is pronunciation? 
2. What is the pronunciation habits? 
3. What is the content of teaching pronunciation? 
4. What are the aims of teaching pronunciation? 
5. What approaches to teaching pronunciation do you know? 
6. What can the principle of approximation be applied to? 
7. What ways of conducting a phonetic drill can you suggest for the intermediate level? 
3. Listen to the tasks and try to solve them. 
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a)  Listen to two ways of the presentation of the sound. Which is to your liking? Say why. 
5 «A» 5 «B» 
Today we’ll learn a new sound Have you ever blown out a candle? 
It is not Ukrainian How did you do it? That’s right. 
Look at me and pronounce [w] This is a new sound we are going to learn. 
b)  Listen to the teacher’s work at the formation of the pronunciation habit of the sound [   ] 
Comment on it . 
Children you pronounce the sound [  ] it is not «z». 
You can’t say «z». Put trip of the tongue between your teeth. Say[  ] 
c)  Listen to the tongue twister and say at the drill of what sound it is aimed: 
I’d like a cup of coffee hot 
From the proper copper coffee pot. 
d)  Listen to the poem and suggest your techniques for a phonetic drill: 
Why do you cry, Willie? 
Why do you cry? 
Why, Willie, why, Willie, why, Willie, why? 
e)  Suggest your technique for a phonetic drill: 
I’d like a cup of coffee hot 
From the proper copper coffee pot. 
2. Tasks for laboratory work at school. 

Tasks Student’s notes 
1) Please write here anything the teacher says 

before a phonetic warm-up. 
2) Please write here any sounds the learners 

concentrate on. 
3) Please write here any sounds 

mispronounced by the learners. 
4) Please write here anything the teacher used 

for a phonetic warm-up. 
5) Please write here anything you’ve noticed 

about the intonation habits of the learners. 
6) Please write here anything the learners 

train in chorus. 
7) Please write here anything the learners 

train individually. 
8) Please write here if the teacher uses any 

recorded speech for a phonetic warm-up. 
9) Please summarize your observations here. 
10) Please write here any freed-back you 

would like to give to the teacher. 

 

 
Video Laboratory Work. 
Topic: «Teaching Pronunciation» 
Level: Elementary 
I.  Pre - viewing activities 
1) Define the aim of teaching pronunciation at secondary school. 
2) Speak about the aims and place of phonetic drill at the English lesson. 
3) Speak on the usage of technical aids and teaching materials in teaching pronunciation. 
4) Speak about the affective modes of teaching pronunciation. 
II.  While-viewing activities. 
1. Say whether the phonetic drill is connected with the topic of the lesson, how it helps the teacher to fulfil 

the  practical aim of the lesson. 
2. Say how the teacher organized the phonetic drill and comment on its effectiveness. 
3. Comment on the teaching aids used at the lesson for teaching pronunciation. 
4. Voice your opinion on the teacher’s pronunciation. Does it serve a model for pupils? 
5. Comment on the way the teacher uses tape-recording for the sake of intensification of teaching 

pronunciation. Do you approve of it? 
III.  Post-viewing activities. 

1. Evaluate the teacher’s and pupils’ activities at the lesson. Speak about the feed-back of the pupils. 
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2. Say if there is something at the lesson you disagree with. Say how you would like to change it. 
3. Suggest your own techniques for  teaching pronunciation at the elementary level. 
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− комунікативний підхід до навчання іноземних мов; 
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ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 800 
Д.І. Квеселевич, З.Б. Ісаакян 

ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ 
ІНТЕГРАЦІЇ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В МОВАХ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СІМ’Ї 

У статті інтеграція словосполучення у складне слово розглядається як індоєвропейська мовна  
універсалія, що потребує порівняльно-типологічного аналізу, який до цього часу не проводився. 

Редукція висловлювання, різновидом якої є інтеграція словосполучення у складне слово, притаманна 
в тій чи іншій мірі всім індоєвропейським мовам. Вже в давніх мовах цієї сім’ї зустрічаються складні 
слова, утворені шляхом такої інтеграції. До них належать: 

1) слова, в яких перша частина має певну відмінкову форму, наприклад, санскр. vastos-patih «бог 
двору, домівки, лат. postri-die «наступного дня»; 

2) слова з першим компонентом прикметником / також займенником, числівником/: санскр. sapta-
rsayah «сім мудреців», /Великий Віз/, давньо-верхньонім. junc-frouwa «молода пані», гот. ala-mans  «усі 
люди»; 

3) слова з першим компонентом дієслівною /дієприкметниковою/ основою: санскр. vidad-vasuh 
«той, що знаходить добро», слов. въ-гласъ «той, хто знає» /букв. «той, хто знає голос»/. 

Інтеграція словосполучення у складне слово поряд з його лексикалізацією є характерною для 
сучасних германських мов / пор. aнгл. railroad, нім. Eisenbahn, датськ. jernbane, шведськ. jarnbana  і 
т.ін./. В німецькій мові «можливість за допомогою субстантивації обернути чи не будь-який відрізок 
контексту на слово широко використовується не тільки в мові художньої літератури, але й у 
повсякденному мовленні» [1 : 192 ]. 

У фризькій мові, близькоспорідненій з англійською, до моделей словоскладення шляхом інтеграції 
словосполучення слід віднести: копулятивну модель із сполучником  en  / molke-en-wetter «молоко з 
водою» /, підрядні моделі  N + N /skoalbern «учень» /,  A+ N /hegeskoalle «університет»/, Num. + N 
/twastriid « нерішучість»/  та деякі інші менш частотні [ 2 : 159-161 ]. 

У скандинавських мовах широкого розповсюдження набула інтеграція моделей  N + N,  A + N. 
Особливо це стосується шведської, норвезької та датської мов, у яких переважна частина основного 
словникового фонду являє собою одноморфемні структури і де основним засобом вираження 
синтаксичного зв’язку є прилягання [ 3 : 79-86 ] : шв. gra  «сірий» + sten «камінь» → grasten «бруковий 
камінь, булижник», stor  «великий» +  bonde  «селянин» → storbonde  «селянин-куркуль»; норв. vin  «вино» 
+ beger  «келих» → vinbeger   «келих для вина»; дат. vinter  «зима»  + frakke  «сюртук» → vinterfrakke   
«зимове пальто»  та ін. 

В ісландській та фарерській мовах подібні моделі складних слів трапляються значно рідше, 
наприклад, ісл. svefn  «сон»  +  herbergi «кімната» → svefnherbergi   «спальня». У цих мовах більш 
частотними є складні слова, утворені за допомогою сполучної морфеми, наприклад, ісл.  tobaksbankur 
«кисет для тютюну», hvitabjorn  «білий ведмідь». 

Поряд з моделями інтеграції словосполучення у складне слово в скандинавських мовах широко 
представлені моделі складних слів, утворених шляхом лексикалізації словосполучення, яка 
супроводжується зміною лінійного порядку компонентів: шв. sla rad → «радитися», норв. ta del → delta 
«брати участь». 

Аналітична структура сучасних романських мов сприяє продуктивності процесу інтеграції складених 
номінативних комплексів. У флективній латинській мові складні іменники та прикметники були 
рідкісним явищем, однак у пізній латині інтенсивно проходив процес утворення складних прислівників і 
прийменників шляхом інтеграції словосполучення, який завершився в сучасних романських мовах : de 
mane → iт. domani; ab ante →    іт. avanti; de post → iт. dopo і т. п.  

У сучасній французській мові інтеграція словосполучення є одним з продуктивних засобів 
словоскладання: chef-d’oevre  «шедевр», tete-a-tete «розмова віч -на- віч»,  pot-au-feu «м’ясна печеня з 
овочами»,  table d’hotes «табльдот», pomme de terre «картопля» та ін. На наш погляд, до словостягнень, 
тобто  частково інтегрованих словосполучень, треба відносити комплекси типу  fer a repasser «праска»,  
moulin a vent «вітряк», table des matieres  «зміст» і т.п. Такими словостягненнями є також іспанські 
номінативні комплекси моделі «іменник-прийменник-іменник», наприклад,  oficina de correos 
«поштамт», tarjeta de visita «візитна картка», mesa de noche «нічний столик» 
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В італійській мові складні слова типу capotreno «начальник потягу» з урахуванням сучасних 
структурних типів словосполучень мають бути віднесені до моделей лексикалізації /capo del treno → 
capotreno /. Проте ця модель історично походить від безприйменникових конструкцій для вираження 
відношень родового відмінка, які трапляються в романських мовах у ранній період їх розвитку. 

Іншими шляхами відбувається редукція висловлення у слов‘янських, зокрема російській та 
українській мовах, де інтеграція словосполучення у складне слово / типу рос. вроде, вполоборота, 
внакладку, сумасшедший, вечномёрзлый, высокооплачиваемый, вперёдсмотрящий, широкодоступный, 
быстрорастворимый, глубокоуважаемый, перекати-поле; укр. вбік, благодіяти, високоосвічений, 
швидкоріжучий, вельмишановний, перекотиполе та ін. / - явище не настільки розповсюджене, як у 
германських і романських мовах, та представлене незначною кількістю структурних моделей. 

У слов’янських мовах процесу інтеграції словосполучення у складне слово перешкоджає 
морфологічна  роздільнооформленість компонентів складених номінативних комплексів : рос. зубная 
паста - зубной пасты, железная дорога - по железной дороге, красное вино - красного вина, общая 
тетрадь - общей тетради  і т.п. 

Кількість моделей інтеграції словосполучення в сучасній російській мові незначна. До них належать: 
1)  Прислівник + дієприкметник → віддієприкметниковий прикметник : быстро сохнущий → 

быстросохнущий, легко разрешимый → легкоразрешимый, медленно действующий → 
медленнодействующий і т.п. Необхідно розрізняти змінні словосполучення та терміни, утворені 
шляхом їх інтеграції : мелко размолотый : :  мелкоразмолотый, свободно падающий : : 
свободнопадающий. У ряді випадків написання разом і роздільне написання зумовлюються 
диференціацією дієприкметника та прикметника, що утворився в результаті інтеграції 
словосполучення : легко раненный : : легкораненый, мелко рубленный : : мелкорубленый. 

2)  Займенник  +  іменник  →  прислівник : сам друг → сам-друг, сей час → сейчас. 
3)  Прийменник  +  іменник  →  прислівник : в натяжку → внатяжку, в добавок → вдобавок,  в праве 

→ вправе, с лишком → слишком, с начала → сначала, с плеча → сплеча і т.п. 
4)  Частка  +  прикметник / діеприкметник  →  прикметник : не грамотный → неграмотный, не 

бритый → небритый, не богатый → небогатый. 
Інші моделі представлені поодинокими прикладами : спаси Бог → спасибо, авось-ка → авоська, 

перекати поле → перекати-поле, от чего → отчего, с ума сшедший → сумасшедший та деякі інші. 
В українській мові найбільш типовим випадком інтеграції словосполучення у складне слово є модель 

складного прикметника з першим компонентом прислівником : легкозрозумілий, легкопоранений, 
слаборозвинутий, широкодоступний, малопомітний, малорухливий і т.п. 

У слов’янських мовах широко використовується модель складних слів, що утворюються з двох 
компонентів-іменників. На відміну від германської моделі  N + N   / наприклад, англ. football, cupboard, 
inkpot  та ін./, що бере початок від словосполучення з атрибутивним зв’язком, модель  N + N   
слов‘янських мов походить від аппозитивного словосполучення. Для складних слів цієї моделі є 
характерною морфологічна цільнооформленість, тобто їх перший компонент не відмінюється : рос., укр. 
плащ-палатка, генерал-лейтенант; польськ. zar-ptak, болг. хотел-ресторант, сербохорв. бисер-гора і т.п. 
Такі складні слова потрібно відрізняти від аппозитивних словосполучень моделі  N  +  N, які позбавлені 
морфологічної цільнооформленості / обидва компоненти відмінюються / : рос.  фабрика-кухня, укр. 
місто Київ, польськ. miasto-gigant, чеськ. mesto Praha, болг. вагон-хладилник, сербохорв. дрво врбовина і 
т.п. 

Проміжним, перехідним типом є словостягнення моделі  N  +  N. Їх морфологічна 
цільнооформленість є нестійкою, перший компонент може іноді відмінюватися, наприклад, рос. Москва-
река, диван-кровать, вагон-ресторан, член-корреспондент та ін.  

На думку Т.М. Молошної, інтеграції аппозитивних словосполучень у складні слова сприяють такі 
чинники : 

1)  Належність компонентів до різних родів, різнотипність відмінкових закінчень і прагнення 
подолати цю різнотипність : плащ-палатка  - * плаща-палатки  →  плащ-палатки. 

2)  Належність першого компонента до іменників середнього роду із закінченням у наз. відмінку 
однини  -о /-е /, яке збігається за формою зі сполучними морфемами  -о-, -е-  в складних словах. 
Пор. чудо-птица  і  тепловоз. 

3)  Іншомовність першого компонента : дизель-мотор, блок-механизм, альфа-лучи  і т. ін. 
4)  «Затемнення» лексичного значення компонентів, наприклад, трын-трава. 
5)  Тривале і часте сумісне вживання компонентів :  царь-колокол, жар-птица, Москва-река, генерал-

майор  та ін.  [4 : 41-42 ]. 
У сучасних слов’янських мовах інтеграції у складні слова можуть підлягати також фразеологізми, 

наприклад, слов. prepanajana  «Боже мій»,  chvalabohu  «слaва Богу», bohukristuprisaham  «клянуся 
Богом»,   naverimboha «на щастя», «навмання»  і т.п. 
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Вивчення процесу інтеграції словосполучення у складне слово має суттєве значення для різних 
галузей лінгвістики - лексикології, синтаксису, порівняльної типології, контрастивної лінгвістики, 
лексикографії. 

На нашу думку, порівняльно-типологічне дослідження інтеграції словосполучення має поєднувати 
два способи побудови типологічної класифікації кінцевих продуктів цього процесу - аксіоматичний і 
конструктивний. Класифікація складених номінативних комплексів у межах фрагментарної типології 
повинна проводитись з урахуванням діалектичної єдності колігації та колокації, а також 
соціолінгвістичної зумовленості комплексів, що інтегруються, і функціональних стилів їх вжитку. 
Виключно важливим є також встановлення універсальних та окремих чинників, як таких, що сприяють, 
так і таких, що перешкоджають процесу інтеграції у мовах, які досліджуються. 
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УДК 801.5 
С. І. Потапенко 

ДИСКУРСНО-КОГНІТИВНЕ ВИВЧЕННЯ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ІЗ ПРИЙМЕННИКОМ OF В 
АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ 

У статті доведено, що дискурсно-когнітивний підхід дає змогу застосувати єдину термінологію на 
комунікативному, когнітивному та мовному рівнях і описати структуру словосполучень з прийменником 

of у термінах компонентів та параметрів. Виділено компонентні, компонентно-параметральні, 
параметрально-компонентні, параметральні словосполучення та їхні підвиди, які відрізняються своїми 

функціями і вживанням із артиклями. 

Словосполучення з прийменником of детально вивчались у семантико-граматичному, синтаксичному 
та семантичному аспектах. При семантико-граматичному дослідженні відзначалось, що головний 
компонент здебільшого вживається з означеним артиклем, а залежний компонент значно частіше 
виступає з нульовим артиклем [1: 8]. Означеність першого компонента пояснюється наявністю 
залежного компонента, який чіткіше окреслює обсяг поняття, вираженого головним компонентом. 
Синтаксичні дослідження виявили синтаксичну несамостійність першого компонента [2: 5]. Суто 
семантичний аналіз зосереджується на відношеннях між іменниками-конституентами словосполучення, 
які надзвичайно різноманітні та важко піддаються типізації, за винятком тих, що виражають володіння 
[3: 60-61]. 

Враховуючи те, що вказані підходи лише окреслили проблеми, пов’язані зі словосполученнями з 
прийменником of, виникає необхідність звернутися до напрямків сучасного мовознавства з метою 
розв’язання поставлених проблем, зокрема до дискурсно-когнітивного вивчення цих словосполучень. 
Вважається, що сучасний етап теоретичної лінгвістики характеризується висуненням на перший план 
двох головних парадигм наукового знання – когнітивної та комунікативної, у зв’язку з чим пропонується 
синтез указаних парадигм знання у когнітивно-дискурсивну чи дискурсивно-когнітивну парадигму [4: 
12]. При цьому послідовність розташування компонентів терміна, на нашу думку, принципова, оскільки 
задає напрямок і послідовність аналізу мови у зв’язку з комунікативними та когнітивними процесами – 
від когнітивних структур до їхнього прояву у комунікації та мові при когнітивно-дискурсному підході 
або від комунікації до когнітивних структур при дискурсно-когнітивному дослідженні. Вибір напрямку 
дослідження визначає виділення різних за своєю функцією та будовою когнітивних моделей і дає різні 
результати при аналізі мовного матеріалу, як це можна спостерігати на прикладі словосполучень із 
прийменником of. 

Когнітивно-дискурсне дослідження мови спирається на вже відомі когнітивні структури, фрейми, 
скрипти, пропозиції тощо, які вживаються для пояснення функцій мовних одиниць. Враховуючи різну 
структуру фреймів та скриптів, словосполучення з прийменником of можна поділити на фреймові та 
скриптові. Фреймові словосполучення репрезентують статичні відносини (the lips of a fighter), тому що 
фрейм – це структура даних для презентації статичних стереотипних ситуацій, що складається з вузлів, 
заповнених характерними даними, та зв’язків між ними [5: 7]. Скриптові словосполучення 
репрезентують динамічні відносини (the murder of a woman), оскільки скрипти описують ситуацію як 
зміну подій [6: 172]. 

Перший конституент фреймових словосполучень означає складову частину предметів (the toe of a 
boot), простору (the kitchen of a flat) тощо, які легко ідентифікуються, чим можна пояснити домінування 
означеного артикля з першим конституентом фреймових словосполучень. 

У скриптових словосполученнях (the murder of a woman) перший конституент звичайно позначає дію 
(the murder), а другий конституент називає суб’єкт (a woman). Крім того, перший конституент 
скриптових словосполучень може репрезентувати результат дії (the sound of a bell), характеристку 
компонента (the grace of a lady) тощо. 

Крім когнітивно-структурних особливостей, фреймові та скриптові словосполучення також 
виявляють певні відмінності на семантико-синтаксичному рівні. Фреймові словосполучення 
трансформуються у посесивні речення (the toe of a boot → a boot has a toe), а скриптовим 
словосполученням відповідають акціональні речення (the sound of a bell → the bell sounds).  

Існування в англійській мові трикомпонентних (our survey of the structural properties of our data) і 
навіть чотирикомпонентних (parts of the analysis of the piece of writing) словосполучень із прийменником 
of вказує на те, що на когнітивному рівні фрейми та скрипти існують не автономно, а утворюють більш 
загальну когнітивну структуру. Так, у словосполученні our survey of the structural properties of our data  
перший конституент, представлений іменником (survey), позначає дію та активізує компонент скрипта, 
другий конституент (structural properties) описує внутрішню статичну структуру певного явища (data) і 
може бути співвіднесений з фреймом. Трикомпонентні словосполучення свідчать, що фрейм є частиною 
більш загальної когнітивної структури, наприклад, скрипта. 
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Проте скрипт як репрезентація зміни подій за своєю структурою дуже близький до пропозиції, 
реляційної структури, яка складається з предиката та актантів [7: 6], а це дає змогу стверджувати, що 
фрейм, скрипт і пропозицію можна розглядати як різні терміни для позначення однієї когнітивної 
структури, що утворились у результаті абстракції від різних явищ реальної дійсності. Пропозиції – це 
абстракції від предикативної структури речення, яка складається з предиката та актантів, а фрейми та 
скрипти – це узагальнюючі моделі екстралінгвістичних ситуацій. Тобто, базові когнітивні моделі є 
абстракціями від існуючих явищ позаментальної дійсності, і тому опис мови з опорою на вказані 
когнітивні структури мало чим відрізняється від аналізу мови з опорою на реальну дійсність, якщо при 
цьому не враховується специфіка протікання психічних та фізіологічних процесів. 

Враховуючи те, що когнітивні структури є репрезентантами позаментальної дійсності, вважаємо, що 
за вихідну точку аналізу треба брати дискурсний підхід, який основну увагу приділяє комунікативній 
діяльності та впливу на цю діяльність контексту її реалізації [4: 13]. Відповідно, дискурсно-когнітивний 
підхід задає моделювання когнітивних процесів на основі діяльності та її відображення у свідомості 
людини. Як основу моделювання комунікативно-когнітивних структур ми використовуємо 
комунікативно-діяльнісну ситуацію. Поєднання комунікативної та діяльнісної ситуацій зумовлене тим, 
що всяка суспільна діяльність є у деякому смислі спілкуванням [8: 35]. За основу опису структури 
комунікативно-діяльнісної ситуації ми беремо діяльнісну ситуацію, яка складається з суб’єкта, об’єкта 
діяльності, мети, засобів, результату і самого процесу діяльності [9: 151]. 

Очевидно, що перераховані складові діяльності неоднорідні з точки зору їхнього сприйняття 
людиною та причинно-наслідкових зв’язків між ними. Найбільш тісно між собою пов’язані дія 
(діяльність), суб’єкт та предмет діяльності, тому що суб’єкт, наділений активністю, направляє її на 
об’єкти та інших суб’єктів [10: 49]. Ці три компоненти ситуації також найбільш тісно взаємодіють із 
процесами сприйняття навколишнього середовища людиною. Предмет та місце – це два види реальності, 
які дані людині у сприйнятті і на яких будується концептуальна картина світу, представлена у мові [11: 
4]. Діяльність як активність  суб’єкта концептуалізується людиною завдяки її темпорально-просторовим 
параметрам, які відображаються у мові як обставини часу та місця. 

Решта складових комунікативно-діяльнісної ситуації залежать від трьох указаних основних 
компонентів. Засіб діяльності звичайно визначають як предмет або сукупність пристроїв для виконання 
певної діяльності [12: 676], тобто як параметр діяльності, яким може стати будь-який предмет 
комунікативно-діяльнісної ситуації в залежності від обставин діяльності. До параметрів діяльності також 
належить і результат, на що вказує дефініція цього іменника [13: 736]. Результат може бути як реальним, 
тобто таким, що сприймається, так і ідеальним, який не підлягає сприйняттю, на що вказує можливість 
злічуваного та незлічуваного вживання відповідного іменника. 

Мета відрізняється від інших компонентів діяльності своїм ідеальним характером і може розглядатись 
як параметр людини, оскільки представляє те, що людина збирається зробити [13: 691]. 

Отже, складові комунікативно-діяльнісної ситуації можна розділити на дві групи – базові компоненти 
та їхні параметри. До базових компонентів належать діяльність, предмет та суб’єкти діяльності, які 
характеризуються темпорально-просторовими параметрами і сприймаються людиною. Базові 
компоненти відрізняються від оточуючих компонентів, які утворюють фон ситуації, тим, що останні не 
задіяні у процесі конкретної діяльності, хоча також мають темпорально-просторові характеристики і 
сприймаються людиною. 

Кожний компонент ситуації характеризується цілим набором параметрів, які виявляються в 
залежності від роду діяльності. При цьому обов’язковими параметрами всіх компонентів можна вважати 
час та простір, параметрами діяльності – засіб та результат. Крім цілі, суб’єкта діяльності 
характеризують ті ж параметри, що і комунікантів, - мовна компетенція, національна ознака, соціально-
культурний статус (соціальна ознака, професія, місце проживання тощо), психічний тип, психологічний 
стан (знання, інтереси), ступінь знайомства, звички тощо [14: 7]. 

При дискурсно-когнітивному підході описана схема комунікативно-діяльнісної ситуації може 
вважатись основою для моделювання когнітивних структур, оскільки саме в діяльності людина пізнає і 
змінює світ. Комунікативно-діяльнісна ситуація, відповідні когнітивні структури та їхня презентація у 
тексті повинні бути ізоморфними за своєю структурою, чим забезпечується універсальність мови як 
семіотичної системи на відміну від інших знакових систем. 

Використання двох основних складових комунікативно-діяльнісної ситуації та відповідних 
корелянтів когнітивної структури й текстової ситуації – компонента і параметра – дає можливість досить 
повно описати структуру словосполучень з прийменником of. Взаємодія двох вказаних компонентів дає 
такі типи словосполучень з прийменником of : компонентні (a friend of my mother’s; the category of deixis ), 
компонентно-параметральні (a man of experience), параметрально-компонентні (the experience of a man) та 
параметральні (the negation of assumption), що відрізняються рівнем абстрагування, на якому 
репрезентуються складові ситуації. 
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У компонентних словосполученнях обидва конституенти позначають компоненти ситуації, які, проте, 
можуть належати до різних рівнів. Компоненти першого рівня (a friend of my mother’s) сприймаються 
учасниками ситуації, а компоненти другого рівня ( the category of deixis) не піддаються безпосередньому 
чуттєвому сприйняттю, а виділяються свідомістю людини і не мають просторово-темпоральних 
координат. 

Перший конституент компонентно-параметральних словосполучень (a man of importance) позначає 
компонент ситуації , а другий конституент вказує на параметр, який характеризує перший конституент з 
точки зору розміру (a sailor of middle height), віку (a boy of five), змісту (a bottle of milk), матеріалу (a ring 
of gold), ставлення (a book of interest) тощо. 

Параметрально-компонентні словосполучення відрізняються від попередньої групи послідовністю 
презентації складових комунікативно-діяльнісної ситуації, виділяючи параметр у якості основної 
складової. Параметрально-компонентні словосполучення утворюють найбільш численну групу і можуть 
бути поділені на кілька підгруп з урахуванням тих ситуативних параметрів, які вони позначають. 

Перший конституент екзистенціальних параметрально-компонентних словосполучень позначає різні 
способи існування компонента – у вузьких ситуативних рамках (the presence of my favourite friend) та на 
більш значних проміжках (the life of a person), де life визначається як “стан існування особистості” [13: 
496]. 

До екзистенціальних словосполучень близька якісно-компонентна група, перший конституент якої 
називає якості компонентів ситуації (the curiosity of conoisseur). Ця близькість пояснюється тим, що в 
дефініціях якості знаходимо сему, яка вказує на існування (наприклад, curiosity – being curious). Перший 
компонент таких словосполучень може позначати спеціальні якості контролю за подіями (the fate of 
various victims), уміння складати плани (the aim of a man) тощо. 

У партитивних словосполученнях (the heart of a lady) перший конституент (the heart) позначає окрему 
частину компонента ситуації (lady). 

Партитивні словосполучення утворюють дві групи в залежності від рівня абстракції, на якому вони 
функціонують, - загально- та конкретнопартитивні. 

Перший конституент загальнопартитивних словосполучень виражається спеціальними партитивними 
формами з неозначеним артиклем, які позначають кількість (a lot of difficulty), ділення (a part of the 
house), категоризацію (a kind of tree), об’єднання у групи ( a group of stars, a class of insects). 
Конкретнопартитивні словосполучення позначають конкретні частини компонентів ситуації (the toe of a 
boot), простору (the kitchen of a flat), соціальні відносини (the daughter of a doctor) та інші. До цієї ж групи 
можна віднести словосполучення, що вказують на зовнішність компонента ситуації (the appearance of a 
person) та речі, що належать йому (the property of a person). 

Діяльнісні параметрально-компонентні словосполучення вказують на діяльність (the rapid rise of a 
stranger), її джерело (the source of those outrages) та наслідки (the effects of the modest temperatures). 

За своєю структурою партитивні та діяльнісні параметрально-компонентні словосполучення 
нагадують фреймові та скриптові словосполучення, які, як бачимо, не охоплюють усіх можливих 
відносин у словосполученнях із прийменником of. Це ще одне свідчення того, що власне когнітивний 
підхід не може дати повного опису структури мовних одиниць. 

Параметральні словосполучення (the wisdom of obedience) співвідносяться з найвищим рівнем 
абстракції, оскільки фіксують взаємодію параметрів ситуації окремо від їхніх компонентів, для чого 
необхідна попередня мислительна діяльність мозку. Однак при цьому імплікується існування 
ситуативних компонентів, які можна виділити у структурі ситуації, як у наступному прикладі: 

The rule says that if we can show that an assumption that we make leads to a contradiction we  are allowed to 
infer the negation of the assumption [Logic in Linguistics, 101]. 

У наведеному прикладі параметральне словосполучення the negation of the assumption співвідноситься 
з діяльністю учасників ситуації, позначених займенником we. 

Проте опис структури словосполучень із прийменником of у дискурсно-когнітивних термінах 
недостатній для пояснення їхнього функціонування і, зокрема, для виявлення закономірностей вживання 
артиклів з першим конституентом цих словосполучень. Для цього необхідно враховувати етапи 
діяльності, для презентації яких використовується словосполучення. 

Відомі три етапи діяльності: орієнтування і планування, виконання чи реалізації та етап контролю 
[15: 135]. Вказані етапи діяльності виявляються при вживанні артиклів з першим конституентом 
словосполучень із прийменником of, як це можна спостерігати у наступних двох прикладах, де 
словосполучення з однаковим першим конституентом вживається з різними артиклями: 

(1) How does a listener recognize words in the stream of speech or patterns on the pages and arrive at 
an understanding of utterances [M. Garman Psycholinguistics]. 

(2) The ability to use and comprehend language as communication in general provides the basis for 
the understanding of literature in particular [H. G. Widdowson]. 
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У першому з наведених прикладів референт словосполучення an understanding of utterances є 
результатом діяльності, позначеної присудком arrive, і пов’язаний з етапом реалізації, чим пояснюється 
вживання неозначеного артикля у його класифікуючій функції. 

У другому прикладі референт словосполучення the understanding of literature не є результатом 
діяльності, позначеної предикатом provides, оскільки уява про цей референт сформована на етапі 
орієнтації, який передував діяльності, позначеній предикатом. Тому на етапі діяльності це 
словосполучення виконує орієнтуючу функцію, позначаючи координати, відносно яких здійснюється 
діяльність, описана предикатом. 

Отже, словосполучення з першим неозначеним конституентом співвідносяться з етапом реалізації, 
їхній зміст визначається діяльністю, що позначена предикатом. Словосполучення з першим означеним 
конституентом співвідносяться з етапом орієнтації та у фазі виконання вживаються з означеним 
артиклем, оскільки є результатом діяльності на попередньому етапі, а у фазі реалізації виконують 
орієнтуючу функцію, позначаючи координати діяльності. 

Вибір артикля з першим конституентом зумовлений типом словосполучення з прийменником of. До 
орієнтуючих словосполучень із першим означеним конституентом належать компонентні 
словосполучення з компонентом, що виділяється, а не сприймається (the category of deixis), та 
параметральні словосполучення (the courage of fighters), тому що виділення загальних компонентів та 
параметрів потребує попередньої підготовчої роботи, яка включає орієнтуючу діяльність, у результаті 
чого вказані словосполучення можуть функціонувати як орієнтири на етапі виконання. 

Неозначений артикль звичайно домінує з першим конституентом тих словосполучень, які пов’язані з 
виконавським етапом і позначають компоненти ситуації, залежні від діяльності, позначеної предикатом. 
До них належать компонентні словосполучення з компонентами, що сприймаються (a friend of my 
father’s), компонентно-параметральні (a sailor of middle height) та загальнопартитивні (a part of the house) 
словосполучення. 

Найменш спеціалізованими за співвіднесеністю з різними етапами діяльності виявляються діяльнісні 
параметрально-компонентні словосполучення (the/an understanding of literature), які можуть вживатись 
як з означеним, так і неозначеним артиклем, що зумовлене тим, що одна дія може викликати іншу. 

Таким чином, застосування дискурсно-когнітивного підходу дає можливість використовувати 
однакові терміни для опису комунікативно-діяльнісної ситуації, когнітивних структур та мовних і 
текстових одиниць, що спрощує процедуру опису. Залучення двох основних складових комунікативно-
діяльнісної ситуації – компонента і параметрів – дає змогу виділити різні за рівнем абстракції 
словосполучення – компонентні, компонентно-параметральні, параметрально-компонентні, 
параметральні та їхні підгрупи, які по-різному вживаються з артиклями. 
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УДК. 413.164(833)(03)+61(03) 
 Н.К.Місяць, В.Й. Білоус, А.В.Білоус 

ПРОБЛЕМИ УПОРЯДКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІІ 

Аналізуються шляхи утворення української офтальмологічної термінології: власні ресурси мови, 
запозичення. На підставі походження, форми та функцій виділяються групи офтальмологічних 

термінів. 

Проблеми упорядкування української медичної, в тому числі офтальмологічної, термінології 
становлять інтерес для медиків-дослідників та викладачів медичних навчальних закладів. Вони є 
актуальними і для філологів, що досліджують термінологію. Тому чимало лікарів прилучається до праці 
перекладачів і упорядників медичних термінів. Протягом 1990-1998 рр. різні видавництва України 
(державні і приватні) видали близько 280 переважно перекладних галузевих словників, серед яких 40 
словників з медицини. Проте укладання медичних словників не втрачає своєї актуальності, адже сучасна 
медична термінологія - це одна з найбільш широких і складних у понятійному відношенні систем. За 
останній час досягли значних розмірів вузькоспеціальні медичні лексикони. Наприклад, терміносистема 
лікарських засобів включає понад 80 тис. мовних одиниць. Щорічно з’являється понад 1000 нових 
медичних термінів. Подальша диференціація медичних галузей знань полегшує обмін інформацією в 
межах вузького фаху, але ускладнює взаєморозуміння в межах макросистеми медицини. Укладання 
фахових термінологічних медичних словників допомагає вирішити це протиріччя. Успіхи в цій справі, за 
нашим глибоким переконанням, на боці тих колективів, які включають фахівців-медиків, а також 
філологів, нормалізаторів мови [1]. 

 Слід зазначити, що сучасні медичні та біологічні терміносистеми досягли найбільшого ступеня 
інтернаціоналізаціі у порівнянні з термінологією інших галузей завдяки впливу двох класичних мов 
античного світу - давньогрецької і латинської. Збірка давньогрецького вченого Гіпократа (“Corpus 
Hippocraticum”) фактично започаткувала медичну термінологію. З цієї праці наукова медицина 
успадкувала багато найменувань, у тому числі в галузі офтальмології (амбліопія, карцинома, герпес, 
парез тощо). З творів Арістотеля запозичені терміни глаукома, лейкома, ністагм, екзофтальм тощо. 
Лікарі Александрійської медичної школи Герофіл та Еразистрат сміливо вводили в медичний обіг 
штучні, спеціально створені найменування. Грецька мова включно до кризи античного світу фактично 
виконувала функцію міжнародної мови медицини та професійного взаєморозуміння між лікарями різних 
етнічних груп. Невипадково відомий російській учений-енциклопедист М.В.Ломоносов, який блискуче 
знав класичні мови, підкреслював їх виняткове значення для потреб термінології. Він писав: “Для 
термінів у багатьох науках: у фізиці, у хімії, в астрономії, й особливо в анатоміі, у ботаніці та у всій 
медицині грецька мова дуже потрібна”. Неабияку увагу медичній термінології приділяв найвидатніший 
лікар Риму Клавдій Гален. Він вважав, що кожне медичне слово повинне мати лише одне значення. Цей 
підхід Галена збігається з вимогами до термінів сучасної медичної науки. 

На думку вчених, взаємодія грецької та латинської мов сприяла їх активній участі у творенні 
медичної термінології. Медичні найменування, яких не вистачало в грецькій мові, запозичувалися нею з 
латинської, а грецькі за походженням слова зазнавали латинізації. Часто автентичні латинські слова 
дублювалися латинізованими грецькими запозиченнями. І сьогодні  одна  з найбільш характерних 
властивостей медичної термінології, що зумовлена її двомовною греко-латинською основою, полягає в 
наявності значної кількості дублетних терміноелементів грецького та латинського походження. 
Порівняємо: офтальмолог (грецьк.) - окуліст (лат.), arcus senilis (лат.) - gerontoxon corneae (грецьк.). В 
сучасній офтальмологічній термінології зустрічаються випадки використання термінів, в основу яких 
покладені синоніми, один з яких це слово грецької, а другий - латинської мови. Наприклад: блефарит (від 
грецьк. blefaron - повіка), пальпебральний (від лат. palpebra - повіка). Латинська лексика творів Цельса  
(XVст.) довго була зразком термінологічної точності, саме вона стала невід’ємною частиною 
міжнародних анатомічних номенклатур кінця XIX - середини XX століття, серед яких зокрема й 
офтальмологічні терміни (oculus - око, retina - сітківка тощо). 

Історія свідчить, що народно-розмовна латинська мова, прислужившись створенню нових 
національних мов Європи (французької, італійської, іспанської тощо ), стала мертвою. Однак доля 
мертвої латини виявилась особливою: протягом кількох століть вона залишалася писемною, книжною 
мовою, зрозумілою в Європі вченим і тим, хто опановував науки. Згадаймо, що у Слов’яно-греко-
латинській академії (1658 р.) та в Першій госпітальній школі, створеній Петром І (1707 р.), особлива 
увага приділялася вивченню наукової анатомічної та хірургічної латинської термінології. В епоху 
Відродження латина перетворилася на міжнародну наукову мову в європейському регіоні. Лише в 
середині XIX століття вона поступилася місцем (в різних країнах у різний час) національним мовам, які 
взяли на себе функції усної й писемної наукової комунікації. Проте за латиною традиційно зберігається 
номінативна функція. Наприклад, у передмові до “Енциклопедичного медичного словника” А.Віларе 
(переклад з німецької), що вийшов у 1892-1893 рр., зазначалось: “За останні десятиріччя російська 
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медична термінологія значно розвинулась і укріпилась між практичними лікарями, проте вона ще не 
знаходиться на такій висоті, щоб виключалось вживання латинських назв”. 

У сучасному науковому світі в країнах європейського й американського регіонів грецька й латинська 
мови визнаються джерелами поповнення медико-біологічної термінології, і переважна більшість нових 
медичних назв - це слова грецького і латинського походження. Латинізми і грецизми продовжують 
збагачувати інтернаціональну термінологію [2:162]. 

За кілька століть свого функціонування в українській мові запозичення з давньогрецької та латинської 
мов відіграли позитивну роль у формуванні її словникового складу, міцно утвердилися в науковій 
українській мові та становлять її невід’ємну частину. Латинські та давньогрецькі терміни-
інтернаціоналізми добре адаптувалися в українській мові відповідно до її фонетичних та граматичних 
законів. Їх наявність збагачує мову, оскільки “інтернаціональне не протистоїть національному, а 
втілюється в ньому” [3:42]. Завдяки інтернаціоналізації національної термінології мова виходить на 
міжнародну арену, дає можливість народові глибше оволодіти науковими здобутками світової науки. 
Дбати про національне вираження термінів і водночас не виривати українську медичну термінологію з 
міжнародного контексту - одна з принципових засад національного термінотворення. 

Для української офтальмологічної термінології актуальним є саме такий шлях творення термінів. 
Водночас удосконалення українських медичних назв вимагає великої творчо-пошукової праці щодо 
гармонійної взаємодії інтернаціональних та національних компонентів. Тому дуже важливо, щоб 
якнайбільше спеціалістів і потенційних користувачів взяло участь у її розробленні. Ця проблема 
зацікавила лікарів Житомирського обласного офтальмологічного товариства та фахівців кафедри 
слов’янських мов Житомирського державного педінституту. З огляду на роль латини у світі медичних 
термінів, а також усвідомлюючи гостру потребу у розвитку вітчизняної медичної термінології, вони 
працюють над укладанням латинсько-українського офтальмологічного словника. 

При укладанні словника виникає проблема, якому терміну надати перевагу: запозиченому чи власне 
національному. Це залежить від багатьох чинників. Історія формування української медичної 
термінології складна. З одного боку, процес українського термінотворення характеризувався намаганням 
для кожного терміна запропонувати еквівалент рідної мови, використати мову фольклорних творів та 
творів давніх українських письменників, аж до Климентія Зіновієва, залучити діалектну мову, створити 
неологізми виключно з матеріалу української мови тощо. На таких засадах укладалися словники 20-их 
років. Це була, за влучним висловом В.К.Чапленка, “визвольна” тенденція тодішнього мовотворення. 
Проте далеко не всі із запропонованих перекладених та новоутворених медичних термінів витримали 
випробування часом. І згодом вони були замінені термінами греко-латинського походження. Наприклад, 
не прижилися і замінені латинськими чи грецькими слова “рогівниця” (кератит), “очник, оковрач” 
(окуліст, офтальмолог), “війниця” (блефарит), “повікоскорч” (блефароплегія), “кліпавка” (пальпебра), 
“криляк, песик на оці” (птерігіум), “судинниця” (хоріоідіт), “банькатість” (екзофтальм) тощо. Невдалим 
був переклад російської назви офтальмологічного інструмента “векодержатель” як “вікотримач”, адже в 
українській мові слово “віко” означає “верхню частину труни” (крышка гроба - рос.). Російському “веко” 
в українській мові відповідає “повіка”, отже треба було перекласти “повікотримач”.  

З критичними зауваженнями на адресу пуристів виступали українські письменники. І.Я.Франко 
закликав дотримуватися принципу поміркованого поєднання національних та інтернаціональних 
елементів. Він заперечував як немотивоване запозичення іншомовних номенів, так і діаметрально 
протилежне явище вузьконаціонального пуризму, вважаючи, що для всіх термінів (як власне 
українських, так і запозичених) необхідним є “...приноровлення їх до духу і звукових правил рідної 
мови” [4:72]. Про безвихідність пуристичної позиції в українському термінотворенні писали мовознавці. 
Наприклад, у книзі І.М.Сумцова “Начерк розвитку української літературної мови” (Харків, 1918 р.) 
підкреслювалося: дещо треба залишати без перекладу, бо немає потреби перекладати слова, які мають 
міжнародне значення і скрізь вживаються однаково. 

Лінгвістичний пуризм характеризує певний етап у розвитку національної термінології в будь-якій 
мові. Свого часу це явище спостерігалося в процесі творення російськомовної медичної термінології. 
Серед російських лікарів були крайні пуристи, які заперечували будь-які запозичення. Вони обстоювали 
російську загальновживану лексику, якій надавали спеціального значення. Найбільш яскравим 
прикладом у цій справі був В.І.Даль, у славнозвісному словнику якого всі іншомовні медичні назви 
замінялися російськими загальновживаними словами. Наприклад: “боевая жила” (замість артерія), 
“чахотка, чахлость, сухотка” (замість атрофія), “безчувственность, безчулость” (замість анестезія), 
“наука о нутряках, о нутровых животных” (замість гельмінтологія), “зельница, снадобница” (замість 
аптека) тощо. Проте запропоновані В.І.Далем зміни не прижилися в російській медичній термінології. 

Уроки історії творення національної медичної термінології вчать орієнтуватися на терміни 
професійного слововживання. В наш час, коли в українській мові активізувалися процеси 
термінотворчості, треба усвідомлювати важливість збереження латинських termini technici, тобто 
еталонних, інтернаціональних не тільки за значенням, але й за формою найменувань. Саме це, на нашу 
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думку, обгрунтовує використання запозичених латинських та латинізованих термінів і надання їм 
переваги перед словами рідної мови. Наприклад: атрофія (не порушення живлення, відмирання); 
кератопластика ( не рогівкопластика); ірідодіагностика (не райдужкодіагностика); циліоретінальна 
артерія (не війчасто-сітківкова артерія); ангіопатія (не страждання судин); таламус (не зоровий пагорб); 
гіпоталамус (не зоровий підпагорб); альбінізм (не білоочість); амбліопія (не кволість зору); факодонез (не 
тремтіння кришталика). 

Численні латинські та латинізовані терміни значно економніші від опису українською мовою, і тому в 
спілкуванні фахівців їм треба надавати перевагу, адже врахування фактора громіздкість/негроміздкість - 
одна з теоретичних засад термінотворчості. Порівняймо: ангіоскотома (angio - те, що відноситься до 
судин; scotoma - дефект поля зору, зумовлений відсутністю світлочутливих елементів у ділянці 
розміщення великих кровоносних судин сітківки); афакія (відсутність кришталика); аблефарія (вроджена 
відсутність повік); анізокорія (неоднакова величина зіниць); астигматизм (аномалія рефракції, при якій 
заломлююча сила оптичної системи ока різна в різних меридіанах, внаслідок чого промені, що виходять з 
будь-якої точки простору, не дають на сітківці точкового фокусного зображення); астенопія (швидке 
втомлювання очей під час зорової роботи, особливо при малій відстані від ока до об`єкта); кон`юнктива 
(слизова оболонка ока, яка має епітеліальний шар і сполучнотканинну основу); ендофтальміт (гнійне 
запалення внутрішніх оболонок очного яблука, при якому гноєм насичується склоподібне тіло); 
екзофтальм (зміщення очного яблука вперед, що супроводжується розширенням очної щілини); 
епікантус (вертикальна складка шкіри, що прикриває медіальний кут очної щілини); геміопія 
(збереження зорових функцій в одній половині поля зору кожного ока); геміанопсія (дефект поля зору, 
що локалізується в одній половині поля зору кожного ока) тощо.Нерідко  латинський чи латинізований 
термін є характеристикою професійної мови лікарів, а його еквівалент українською мовою - це 
загальновживане слово, наприклад: visus - зір; criptophtalmus - заховане око тощо. 

Таким чином, активне використання латини характеризує другу тенденцію в українській 
термінотворчості, а саме те, що спеціальна наукова термінологія формується за такими ж принципами, як 
і в інших мовах світу. 

Оскільки латина загальновизнана мова медичної науки й багато мов світу продовжують створювати 
нові медичні назви, спираючись на неї та пристосовуючи її до своїх фонетичних і граматичних 
особливостей, остільки у значній частині українських офтальмологічних термінів  використовується 
латина. Терміноупорядники зважають на відповідність латинських та латинізованих термінів структурі 
української мови, її внутрішнім законам, а саме: вимогам системності, логічного обгрунтування, 
стислості, словотворчої продуктивності. Наприклад: травматична ангіопатія сітківки (від angiopathia 
retinae traumatiсa), атрофія зорового нерва (від atrophia nervi optici), поле зору монокулярне (від campus 
visionis monocularis). У цих складених українських термінах одне із слів запозичується, одне калькується 
й одне перекладається. В складеному українському терміні “оптична вісь” (від axis opticus) слово “вісь” - 
це переклад, а слово “оптична” - калька. 

В упорядкуванні українських офтальмологічних термінів важче упорядковувати анатомічні терміни, 
оскільки переважна більшість цих назв не має аналогів в українському народному мовленні. Можна 
назвати лише поодинокі приклади українських еквівалентів до латинських та латинізованих анатомічних 
термінів: комора переднєочна (лат. camera anterior bulbi); веселкове перепно (грецьк. iris); очна щілина 
(лат. rima palpebrarum). Легше вдається справлятися з назвами хвороб, оскільки для них часто існують 
еквіваленти позначень, поширені в мові народної медицини. Наприклад: виворіт повік (ectropion), набряк 
повік (aedema palpebrarum), сліпота  (amaurosis), бичаче око (buphthalmus), заяче око (lagophthalmus), 
нерухомість зіниць (immobilitas pupillarum). Наведені українські еквіваленти - яскравий приклад 
логічного способу творення термінів: від суті означуваного поняття до пошуку засобів його вираження. З 
глибин віків, з давньоукраїнських літописів дійшли до нас слова, що належать до загальнослов`янського 
шару лексики, наприклад, більмо.  

Отже, ці факти свідчать про те, що українська офтальмологічна термінологія може активно 
використовувати лексичний фонд української мови, її природного джерела - народно-розмовну мову, 
відновлювати автентичну природу деяких термінів. Необхідно усвідомлювати, що такі терміни спочатку 
можуть сприйматися як незвичні. Однак саме те, що вони мають народне коріння, може забезпечити їхнє 
органічне входження в українську офтальмологічну терміносистему. Мовознавці відзначають, що 
"зовсім не можна собі уявити (якщо мати на увазі випадки природного розвитку мови), щоб кожна мовна 
інновація відразу стала надбанням мови” [5:4]. Академік В.В. Виноградов підкреслював: “Між 
словником науки і словником побуту - прямий зв`язок. Будь-яка наука починає з результатів, здобутих 
мисленням і мовленням народу, і в подальшому своєму розвитку не відривається від народної 
мови”[6:165]. Факти входження в мову української науки слів народно-розмовної мови свідчать, що 
українська лексикографічна праця 20-х років не була марною. Розумне, критичне і водночас дбайливе 
використання цих словників може прислужитися справі упорядкування української офтальмологічної 
термінології. 
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Підсумовуючи вищесказане, сучасні українські офтальмологічні терміни на підставі походження, 
форм та функцій можна поділити на декілька груп. Перша група - це українські найменування, в основі 
яких народно-розмовна українська мова. До цієї групи можуть бути включені кальки з російської мови, 
наприклад: retina (лат.) - сетчатка (рос.) - сітківка (укр.); corpus vitreum (лат.) - стекловидное тело (рос.) - 
склоподібне тіло (укр.);  cаmpus visionis (лат.) - поле зрения (рос.) - поле зору (укр.);  rima palpebrarum 
(лат.) - глазная щель (рос.) - очна щілина (укр.). Ця група невелика за кількістю термінів. 

Другу групу становлять інтернаціоналізми. Серед них запозичені латинізми та грецизми і 
західноєвропеїзми з різним ступенем асимілювання. Здебільшого інтернаціоналізми виправдані в 
анатомічних термінах, наприклад: мікроблефарон (аномалія розвитку ока, малий вертикальний розмір 
повік), мікрофтальм (аномалія розвитку ока, малі розміри очного яблука). Справжніх західноєвропеїзмів 
в українській медичній термінології порівняно мало. В основному вони представлені в термінології, що 
стосується медичної техніки, операційних прийомів, гігієни, генетики, фізіології. В офтальмології це, 
наприклад, слово “піпетка”. Значно рідше вони зустрічаються в номенклатурі хвороб. Певна частина 
інтернаціоналізмів має українські еквіваленти, утворюючи синоніми, наприклад: акомодація - 
пристосування. 

Третю групу складають латинські termini technici, які продовжують активно використовуватися через 
їх особливості: 1) вони не розвиваються, оскільки походять з мертвих мов; 2) вони короткі і можуть 
створювати багатокомпонентні терміни; 3) вони мають високий ступінь повторюваності, що забезпечує 
їх легке засвоєння мовами (500 термінів забезпечують розуміння 1500 термінів); 4) вони збільшують 
термінотворчий потенціал наукової мови, оскільки створюють слова-гібриди, наприклад, термін "ретініт"  
економніший за "запалення сітківки", хоча українська офтальмологічна термінологія органічно 
сприйняла термін “сітківка”, віддавши йому перевагу перед латинським retina. 

Упорядкування і нормалізація української офтальмологічної термінології справа складна і вкрай 
необхідна для розвитку мови української науки, адже неблагополуччя у медичній термінології негативно 
впливає не тільки на інфраструктуру медичної освіти в Україні, але й на розвиток самої медичної науки. 
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УДК 802.0-56 
T.М. Усатенко 

КОНСТРУКЦІЯ З ППКС У СИСТЕМІ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ 

Стаття присвячена питанню про статус специфічної розмовної структури (конструкції з приєднаним 
після крапки сегментом) у художньому тексті. Розглядаються зв’язки конструкції з ППКС з існуючими 

стилістичними прийомами і фігурами, що їх застосовують автори художніх текстів з метою 
увиразнення літературних творів. 

Проблеми стилістичного синтаксису привертають увагу багатьох дослідників сучасної лінгвістики [1; 
2; 3; 4; 5 і т. ін.], та найбільш гостро вони постають у зв’язку з аналізом стилістичних особливостей 
художнього тексту (ХТ) [6; 7; 8; 9 і т. ін.]. 

Мова художніх творів відзначається досить специфічним використанням різних мовних засобів: 
морфологічних, лексичних, синтаксичних, які належать до різних функціональних стилів, нормативних 
літературних та позалітературних мовних одиниць, що зазначається багатьма вітчизняними та 
зарубіжними лінгвістами [10 :59; 11 :15; 12 :26]. 

Різноманіття мовного складу сучасного ХТ обумовлене потребами мистецького зображення 
дійсності, тому для митця не існує обмежень щодо вибору мовних засобів, використання закладених у 
них експресивних можливостей, надання нового значення і нових функцій експресивно незабарвленим 
мовним одиницям. У стилістичних дослідженнях ХТ, а саме в працях В.В. Виноградова, Г.В. Степанова, 
В.Б. Шкловського, неодноразово зазначалося, що мовні засоби ХТ завжди свідомо відібрані 
письменником, а їх ознаки і функції змінені відповідно до ідейно-естетичних потреб художнього твору 
[13 :75; 14 :26; 15 :171]. 

Синтаксичні мовні засоби також активно залучаються авторами сучасних ХТ до виконання ідейно-
естетичної функції творів художньої літератури – їх мистецького призначення. 

Синтаксис має надзвичайно широкі експресивні можливості, які закладені в синтаксичній 
сполучуваності окремих слів, словосполучень, висловлень, у типах зв’язку мовних одиниць, будові 
речення і т. ін. Автори творів художньої літератури активно використовують ці можливості для 
досягнення конкретних цілей кожного ХТ. 

Останнім часом проблема використання синтаксичної будови мовлення для досягнення певної 
естетичної мети художнього твору все більш пов’язується з проникненням розмовних синтаксичних 
структур в ХТ [13 :196; 9 :158; 16 :16 і т. ін.]. Розмовні синтаксичні структури сприяють демократизації 
художнього мовлення, надають ХТ певного динамізму, викликають у читача відчуття присутності та 
виконують багато інших функцій. 

Функціонування розмовних синтаксичних структур в ХТ слід розглядати щонайменше в двох 
аспектах: по-перше, це місце і спосіб включення розмовної структури до ХТ; по-друге, це комплекс 
стилістичних функцій, які розмовна синтаксична структура виконує в ХТ. 

Яскравим прикладом розмовних синтаксичних структур, що широко використовуються в сучасних 
англійських ХТ, є спеціальні синтаксичні структури, які грунтуються на особливостях синтаксичного 
членування. До таких структур відносять парцеляцію, називний теми, номінативні речення, 
приєднувальні конструкції й т. ін. До цієї групи розмовних синтаксичних структур належить конструкція 
з приєднаним після крапки сегментом (ППКС), яка відображає всі основні риси синтаксичного 
членування та об’єднує характеристики багатьох структур названої групи. Універсальність конструкції з 
ППКС у межах групи розмовних структур, що утворюються за допомогою синтаксичного членування, 
робить її зручним матеріалом для вивчення особливостей використання розмовних синтаксичних 
структур в ХТ. 

Конструкція з ППКС довгий час залишалася поза межами наукових досліджень розмовного 
синтаксису та стилістичних особливостей синтаксису ХТ або неправомірно ототожнювалася з іншими 
сегментованими структурами через їх подібність. У дійсності конструкція з ППКС – це окрема 
самостійна структура, яка являє собою бінарне утворення: основне/ базове речення (О/БР) та приєднаний 
після крапки сегмент (ППКС). Конструкція з ППКС є розмовною за походженням, на що вказує її 
сегментований характер, приєднувальний зв’язок частин, шаблонність, стереотипність деяких ППКС, з 
одного боку, та їх незвичність, з другого, що вказує на прояв індивідуальності мовця, прив’язаність до 
ситуації й т. ін. 

Розмовні за походженням сегментовані структури настільки широко використовуються в художній 
літературі, що деякі дослідники вилучають їх із кола стилістичних прийомів ХТ [16 :16]. Проте 
конструкція з ППКС в ХТ не тільки зберігає свою розмовну сутність, але й набуває додаткової 
виразності, стає більш змістовною, більш експресивною. Конструкція з ППКС має досить великий обсяг 
потенційних семантичних і стилістичних значень, оригінальне синтаксичне оформлення і може 
виступати в ролі одразу декількох загальновизнаних стилістичних фігур або комбінуватися з ними, що є 
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найголовнішим для твору мистецтва. Така синтаксична конструкція повинна розглядатись як 
стилістичний прийом ХТ. 

Синтаксичні фігури, що належать до мовлення художньої літератури (анафора, епіфора, анепіфора, 
епанафора, паралельні структури, градація і т. ін.), за своєю суттю є упорядкованими різновидами 
повтору [17 :229]. Авторами сучасних ХТ активно використовується прийом комбінації конструкції з 
ППКС і різних типів повтору. Можна виділити різні типи таких комбінацій залежно від типів повтору: 

ЛЕКСИЧНИМ • ПРОСТИМ ПОВТОРОМ 
• ПОСИЛЮВАЛЬНИМ ПОВТОРОМ 

СТРУКТУРНИМ • ПАРАЛЕЛЬНИМИ СТРУКТУРАМИ 
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СТРУКТУРНИМ 

• ДИСТАНЦІЙНИМ ПОВТОРОМ 
• РЕФРЕНОМ 
• ЛЕЙТМОТИВОМ 

Простий повтор постає в повторенні в ППКС певного сегмента О/БР або попереднього відрізка 
тексту, який має важливе значення для правильного розуміння викладеної в цьому відрізку тексту думки 
і на якому наголошує автор. Наприклад: 

“There'll be nobody coming here tonight. Only me, Scarlatti. Only me” [MacLean A.]. 

Повторення сегменту О/БР без будь-яких змін підкреслює його значення в цьому відрізку тексту, але 
одне лише підкреслення значення певної думки за допомогою складної комбінації стилістичних 
прийомів в ХТ було б невиправданим. ХТ має ускладнену структуру, що дозволяє передавати такий 
об’єм інформації, який неможливо передати звичайними мовними засобами [18 :17], тому кожна 
структура, як правило, має декілька значень. Як наслідок ускладненої структури ХТ більшість 
конструкцій з ППКС комбінуються не з простим повтором (див. приклад вище), а з посилювальним 
повтором [11, 237]. Посилювальний повтор визначається як такий, що вміщує сегмент О/БР чи 
попереднього відрізка тексту, але в супроводі інших слів, котрі посилюють виразні якості повтору, а 
також надають йому додаткові значення: 

“You were always a difficult man to deal with,” Kurtz said. “A hard man.” [Vitaliev V.] 

Повтор лексеми “man” у ППКС в наведеному прикладі супроводжується додатковою 
характеристикою цієї людини, характеристикою, яка не тільки посилює, але й уточнює значення О/БР: 
“difficult” має більш нейтральне, м’яке значення в порівнянні з “hard”. 
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Значення уточнення є невід’ємною рисою конструкції з ППКС, тому посилювальний повтор з 
уточненням значення – типова функція для комбінації стилістичних прийомів конструкції з ППКС і 
повтору в ХТ. 

Комбінація конструкції з ППКС і посилювального повтору в ХТ може передавати також інші 
додаткові значення: 

• значення посиленого 
узагальнення 

“It would be about eleven-fifteen, sir, give or take a minute or two. 
About then, sir” [MacLean A.]. 

• значення посиленого 
висновку 

“Is the same to me,” Sordo said simply and not boasting. “Better 
four good than much bad. In this war always much bad, very little good. 
Every day fewer good” [Hemingway E.]. 

• значення посиленої гіпотези “I was hearing a great deal about a girl called Nora. Nora Broad, I 
think” [Christie A.]. 

• значення посиленого 
протиставлення 

It was then that an entirely new idea came into my mind. The idea of 
a woman whom nobody had considered for a moment. (Or had Nash 
considered her?) Wildly unlikely, wildly improbable, and I would have 
said up to today impossible, too. But that was not so. No, not impossible 
[Christie A.]. 

• значення посиленого 
заперечення 

I sipped some more of the Otard-Dupuy while I wondered how far to 
go with Smithy. Not too far, I thought, not yet [MacLean A.].  

• значення посиленого 
підтвердження 

“But people have such evil minds. Yes, alas, such evil minds!” 
[Christie A.]. 

• значення посиленого 
виправлення 

… and life in Lymstock went on as before. No, the last statement is 
untrue. Not as before… [Christie A.]. 

Як це видно з наведених прикладів у комбінації конструкція з ППКС + посилювальний повтор 
комплексне значення складається зі значення посилювального повтору і додаткового значення 
конструкції з ППКС, яке, в свою чергу, оформлюється додатковими компонентами ППКС, такими як 
“Not”, “Yes”, релятиви, сполучні слова і т. ін. Комплекс перелічених мовних засобів надає експресивного 
забарвлення відрізку тексту, де його було застосовано, і використовується в ХТ як один із способів 
досягнення загальної естетичної мети. 

Повтор у стилістиці – це не тільки повтор лексем, але й повтор структурного, синтаксичного 
оформлення відрізків тексту різного обсягу. Комбінації конструкції з ППКС з такими різновидами 
повтору поширені в сучасній художній літературі. До них належить використання паралельних структур 
у декількох ППКС чи в О/БР і ППКС, як це видно з таких прикладів: 

“Some of us think of our city, and what it will mean if the Connington to be here. More employment. More 
business. More money for everybody” [Caldwell T.]. 

“I wounded him much with the story. Kill him, yes. Curse him, yes. But wound him, no” [Hemingawy E.]. 

Конструкції з ППКС з паралельними структурами відрізняються від простого та посилювального 
повторів тим, що тут повторюється тільки структура і виключається повтор змісту. Такі конструкції в ХТ 
створюють посилювальний ефект, який відрізняється більшою виразністю у ускладненим утворенням, 
тому сфера їх використання – це, головним чином, ХТ. 

Яскравим прикладом використання конструкції з ППКС авторами ХТ є її вживання в комбінації з 
відомими з давньої риторики типами оформлення відрізків тексту, більших за речення, такими як 
анафора, епіфора, анепіфора та епанафора. Особливою виразністю відрізняється комбінація конструкції з 
ППКС і анафори: 

“… people didn't believe any more what they were told; they had become too accustomed to being deceived 
and lied to. In the recent past they had been lied to by their President, other government officials, politicians, 
business, industry. Lied to by employers, by unions. Lied to in advertising. Lied to in financial transactions, 
including the status of stocks and bonds, stockholder reports and 'audited' corporate statements. Lied to at times 
- through bias or omission - by communications media.” [Hailey A.] 
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Анафоричний повтор у ППКС в наведеному прикладі комбінується з однорідними членами речення, 
які конструкція розділяє на групи, що наближені одне до одного за значенням. Використана автором ХТ 
структура дозволяє водночас перерахувати велику кількість суспільних установ, що обманюють народ, і 
не перевантажити речення однорідними членами. Повтор лексеми “lied to” на початку кожного сегмента 
створює, навпаки, своєрідний експресивний ефект, що має своїм результатом не тільки посилювання 
значення кожного сегмента і структури взагалі, але й створює в наведеному відрізку тексту атмосферу 
піднесеного стилю. Така атмосфера викликає у читача особливе ставлення до прочитаного, вона 
відрізняється ритмічністю, лаконічністю і тому має більше навантаження щодо естетичної мети 
художнього твору. 

Анепіфора в комплексі з конструкцією з ППКС може мати різне структурне оформлення в залежності 
від того, який відрізок тексту вміщує її першу частину. Анепіфора, перша частина якої оформлена як 
ізольоване односкладне речення, в стилістичному плані подібна до анафоричного повтору. Комплекс 
конструкції з ППКС і анепіфори такого типу має експресивний характер і впливає в першу чергу на 
естетичні почуття читача. Наприклад: 

Hate. It was here with him, again, in this pleasant sunlit office of his. It was breathing over his shoulder. It 
was reflected back to him from his shining window. Hate [Caldwell T.]. 

Наведений приклад належить до художнього мовлення, що визначається його формою і значенням, є 
літературно обробленим і підпорядкованим естетичному завданню ХТ. 

Перша частина анепіфори також може бути включена до О/БР, тоді художньо-естетичне забарвлення 
комплексу стилістичних прийомів конструкції з ППКС і анепіфори має слабкіший прояв. Уживаність 
подібних комплексів у ХТ є значно більшою через неускладненість значення і легкість для сприйняття. 
Структурний повтор у таких комплексах включає як повторення повнозначних слів, так і повторення 
формальних частин речення: 

Wishful thinking, she realized, lying on her back with her hands pushed into the damp warmth of her hair 
and her eyes focused on the dismal rain outside. Wishful thinking [Gibson E.]. 

“Was he in love with you?” 
“I know he was. At least he asked me to marry him. Ten times at least” [MacLean A.]. 

Комбінація конструкції з ППКС і анепіфори в наведених прикладах являє собою не високохудожній 
витвір, а є функціонально наближеною до посилювального повтору, що набуває більш виразної, яскравої 
форми завдяки специфічній будові анепіфори. 

Стилістичний прийом епанафори, що оформлений у конструкцію з ППКС, також часто зустрічається 
в ХТ. У текстах художніх творів використовуються цілі низки ППКС, що зв’язані один з одним саме 
через епанафору, як це демонструє наступний приклад: 

“The boy is smart,” the woman said. “Smart and cold. Very cold in the head” [Hemingway E.]. 

Приклади комплексів конструкції з ППКС і епанафори в ХТ найчастіше представлені як структури, 
де ППКС вміщує пояснення явища або поняття О/БР і зв’язаний з О/БР через це явище або поняття: 

“A very old friend of ours wrote to us - oh, quite some time ago, it must have been three weeks ago, but he 
asked us to make a note of this date. The date of the Famous Houses and Gardens Tour” [Christie A.]. 

Іноді конструкція з ППКС будується за структурою епанафори внаслідок її підвищеного емоційного 
навантаження: 

Now he began to see Friederich as a man, as a soul, as something hidden and incomprehensible, as 
something to be pitied. Pitied! He needed help, Charles decided, suddenly [Caldwell T.]. 

або є результатом відтворення автором ХТ асоціативної низки думок персонажа: 

I was lonely all right, a widower in bachelor quarters without so much as a calico cat. Cat - Catalina [Davis 
G.]. 

Комплекси з анафорою, анепіфорою та епанафорою є структурно найбільш виразними з 
проаналізованих вище комплексів із стилістичним прийомом конструкції з ППКС. Такі комплекси 
поєднують виразність синтаксичної структури з виразністю вміщеного в них змісту, тому наведені вище 
приклади – це наслідок творчої роботи письменника, вони притаманні виключно художній літературі, де 
концентрація засобів увиразнення і стилістичних прийомів є найвищою. 

Відсутність прикладів з епіфорою серед проаналізованих комплексів обумовлена структурою 
конструкції з ППКС, а саме сегментованим характером ППКС. Повтор у ППКС не може бути 
розміщеним наприкінці через обмежену кількість складників останнього, що становить, як правило, 
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одне-два слова. В ППКС виявлено лише один варіант розташування повторюваного елемента – на 
початку сегмента, що робить можливим існування тільки трьох комплексів конструкції з ППКС із 
структурним повтором: з анафорою, анепіфорою і епанафорою. 

Повтор у конструкції з ППКС може мати приховану форму. На відмінність від повтору лексем і 
синтаксичних структур ампліфікація як тип повтору в конструкції з ППКС виявляється використанням 
синонімічних або однотипних мовних одиниць в О/БР і ППКС. 

Ампліфікація в конструкції з ППКС виявляє наступні типи: 

• синонімічний “You'd never say he was a policeman. Not coarse like a bobby” [Tey J.]. 

• антонімічний "'Tain't just rumour," Danny said. "Fact" [Hailey A.]. 

• перефразування Every part of my body has a story. Each has a sensory tale to tell. But the 
insides of that man in the mirror held secrets that might never be told. 
Constipated knowledge [Schock T.A.]. 

• тематичний “It is a fifteenth-century icon of, I believe, inestimable value. A quite 
extraordinary find” [Vitaliev V.]. 

• граматичний She's usually eager to see me, and our times are good ones. The best. Better 
than our married days, for sure [Schock T.A.]. 

Ампліфікація в конструкції з ППКС має сприяти висвітленню зображеного явища чи поняття в усіх 
аспектах. Виразність таких конструкцій цілком залежить від включених до їх складу лексем і може 
варіюватися від незначного посилення значення характеристики зображеного явища чи поняття в ППКС 
до експресивної характеристики цього явища із застосуванням додаткових засобів увиразнення. 
Наприклад: 

The guests nodded. The two or three who were resentful of Charles became resentful of the lobster, too. A 
spareribs man [Caldwell T.]. 

У цьому прикладі додаткова характеристика в ППКС являє собою ампліфікацію тематичного типу, де 
повторне називання пов’язане із ситуацією, але використання метонімічного переносу надає особливої 
виразності конструкції. 

Виразність ампліфікації в конструкції з ППКС значно підвищується у випадках, коли використання 
синонімічних і однотипних мовних одиниць супроводжується їх певним структурним оформленням. У 
ХТ подібне оформлення конструкції з ППКС має вигляд градації і антитези. 

Градація як стилістичний прийом заснований на розташуванні в одній синтаксичній структурі 
однотипних лексичних компонентів у порядку зростання або зменшення (розрядка) їх спільної якості, 
дуже вдало компонується в ХТ із структурою конструкції з ППКС. Сегментований характер конструкції 
дозволяє відокремити і, таким чином, зробити акцент на кожному наступному члені градаційного ряду, в 
той же час таке членування не порушує цілісності ряду, оскільки він залишається в межах єдиної 
синтаксичної конструкції. 

Градаційний ряд може складатися з двох членів, кожен з яких оформлений в окремий ППКС, як у 
наступному прикладі: 

“There's no use running after Mr. Bouchard. If he wants anything, he'll find us. Ridiculous  - toadying to him. 
Undignified” [Caldwell T.]. 

Один із членів градаційного ряду може бути виділений окремо, його значення підсилюється 
порівняно з іншими членам за рахунок синтаксичної структури – фінальної позиції, відокремленості. В 
наступному прикладі відокремлення останнього члена градаційного ряду обумовлене відмінністю його 
семантики і пов’язаною з цим різницею в оформленні сегментів: 

“A little potassium hydrocyanide,” a voice said, over the transatlantic telephone. “Not fatal , not even 
dangerous. Merely relaxing.” [this way Marlowe took the reality after Dr. Lagardie's giving him some 
medicine] [Chandler R.]. 

Експресивність градаційного ряду залежить від експресивної забарвленості його членів, їх змісту, але 
підвищення напруження вислову може здійснюватись за допомогою оформлення різних граматичних 
форм однієї лексичної одиниці в різних частинах конструкції з ППКС: 

“I'm the guy you hire. Me. Just as I am” [Chandler R.]. 
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У ХТ прийом градації в комплексі з конструкцією з ППКС використовується для підвищення 
напруженості почуттів, для вираження суб’єктивної оцінки, для емоційного і логічного впливу на читача. 
Комплекс градація + конструкція з ППКС в ХТ може приймати нетипові форми, коли це сприяє 
досягненню певних естетичних цілей: 

She looked surprised. Just that. Not startled. Not shocked. Just mildly surprised [Christie A.]. 

В наведеному прикладі комплекс стилістичних прийомів конструкція з ППКС + градація використано 
для емоційного підкреслення характеристики персонажа, тому градація завершується членом, з якого 
починається градаційний ряд. 

На відміну від комплексів з градацією конструкція з ППКС пом’якшує значення антитези, що є 
зіткненням в єдиній синтаксичній структурі протилежних понять. Відокремленість другого компонента 
антитези в ППКС, з одного боку, зменшує різкість контрасту, а з другого, дозволяє включати до складу 
антитези додаткові елементи зв’язку. Такими елементами в комплексі антитеза + конструкція з ППКС 
виступають частка “not” і сполучник “but”: 

“I take orders from Captain Imrie,” he said obliquely. “Not from passengers” [MacLean A.]. 

У цьому випадку частка “not” сприяє протиставленню “капітана” і “пасажирів”, які функціонують як 
протилежні поняття лише за умов певного контексту. 

Комплекс конструкція з ППКС + антитеза зі зв’язуючим елементом “but” представлено нижче: 

The girl had metamorphosed to a woman! A woman who loved him. Blindly, perhaps. Without basis , 
perhaps. But also without condition [Gibson E.]. 

У наведеному прикладі сполучник “but” робить протиставлення таких абстрактних понять, як 
“безпідставний” і “без будь-яких умов”, більш конкретними, прив’язує їх до ситуації, насичує емоційно. 

В багатьох випадках обидва зв’язуючі елементи “not” і “but” зустрічаються разом, що посилює 
протиставлення і робить його можливим для більшої кількості різних понять: 

“What saved you from being crucified, Alex,” Lewis D'Orsey declaimed, “was that it happened to be The 
New York Times. If you'd said what you did for any other paper in the country, your bank's directors would have 
disowned you and cast you out like a pariah. But not with the Times” [Hailey A.]. 

Антитеза в конструкції з ППКС може бути не тільки структурною і лексичною, але й граматичною. 
Граматична антитеза також утворюється за допомогою заперечення і сполучника “but”: 

If he were a police officer, Wainwright thought, he'd have had to caution her about her rights. But he wasn't, 
and wouldn't [Hailey A.]. 

Комплекс конструкція з ППКС + антитеза використовується авторами ХТ для ритмічної організації 
висловлень, зображення протилежних явищ, всебічної характеристики персонажів. В уривку з роману А. 
Крісті характеристику персонажа оформлено саме таким чином: 

She had no idea what he could have been like in business. Ruthless , she thought, and rude and overmastering 
and aggressive. A great attacker. But - but a good friend, she thought [Christie A.]. 

Негативні риси персонажа в наведеному вище прикладі набувають меншого значення завдяки 
синтаксичній організації висловлення – комплексу антитези і конструкції з ППКС. Характеристика, що 
міститься в останньому ППКС, завжди має вирішальне значення, а характеристики, що розміщені в 
попередніх ППКС та О/БР, лише доповнюють портрет персонажа. 

Останнім типом повтору, з яким комбінується конструкція з ППКС в ХТ, є дистанційний повтор. 
Експресивність такої комбінації забезпечується специфічним розміщенням частин конструкції ППКС за 
умов дистанційного повтору. Дистанційний повтор передбачає значне віддалення один від одного 
елементів, що повторюються. Частини конструкції з ППКС, таким чином, також віддаляються одна від 
одної на відстань кількох реплік, кількох сторінок тексту, а щодо зображеної ситуації – на відстань 
кількох хвилин, годин, днів. Наприклад: 

“It's no nonsense. It's all true. Johnny told me. You were responsible for the deaths of all seven. What's one 
more to you?” Her hands were trembling violently as she tried to close her case. “I'm number eight. I know I 
am. But I'll tell you this, Mr. Jacobson. Johnny Harlow will follow you to the ends of the world.” 

Jacobson crossed to the bed and snapped shut the catches of her case. “You'd better come now.” 
“Where are you taking me?” 
“Now, I said.” He lifted his gun menacingly. 
“Then you'd better shoot me now. Number eight” [MacLean A.]. 
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У цьому прикладі О/БР “I'm number eight.” і ППКС “Number eight.” віддалені одне від одного на 
відстань кількох реплік. Текстовий фрагмент, який розміщено між частинами конструкції з ППКС, 
одержує завдяки дистанційному повтору додаткове емоційне, логічне та естетичне значення: зображення 
емоційного стану персонажа, створення образу, вплив на емоції читача. 

Наступний приклад конструкції з ППКС з дистанційним повтором демонструє більш складний для 
сприйняття варіант віддалення елементів, що повторюються: 

“In that case do it my way. Don't pick up Eastin tonight. Give me until morning.” ... 
“If we do wait till morning,” the second agent cautioned, “we don't want Eastin to run. That could cause 

everybody trouble.” 
“And I don't want a bruised potato either,” Innes said [Hailey A.]. 

Wainwright reached over, pulled Eastin's hands free and pushed his head up, though not roughly, 
remembering his promise to the FBI men. No bruised potato [Hailey A.]. 

ППКС “No bruised potato” відноситься до попереднього речення, яке є для нього О/БР, і пояснює 
елемент цього речення – “his promise”. Складність полягає в тому, що, прочитавши сім сторінок тексту, 
читач забуває про незначну репліку “And I don't want a bruised potato either.”. ППКС “No bruised potato”, а 
не елемент О/БР “his promise”, нагадує йому про те, що сталося напередодні, та пояснює дії Вейнрайта. 
Несподіваність виникнення ППКС, а також його метафоричність використовуються для створення 
гумористичного ефекту та характеризації Вейнрайта, оскільки ППКС належить до його мовного плану. 

Комплекс конструкції з ППКС і дистанційного повтору в ХТ може відігравати більш значну роль, ніж 
зображення емоційного стану персонажа чи його характеризація. Структура конструкції з ППКС з 
відокремленим сегментом у сильній позиції та дистанційний повтор, що повертає читача до важливих 
моментів тексту, допомагає зрозуміти їх значення, стають в ХТ тим місцем, де зосереджується 
вираження основних ідей літературного твору. Незначна на перший погляд деталь, що винесена в ППКС, 
набуває певної ваги, якщо вона до того ж є дистанційним повтором: 

But she felt cold until they were inside again and eating the stew: tenderbraised carrots; onions and 
tomatoes; rich beef and gravy. Without candlelight [Gibson E.]. 

Відсутність свічок під час вечері має в цьому уривку особливе значення: героїня твору, дуже 
романтична людина, покохавши далекого від романтики чоловіка, страждає від суперечливих почуттів. 
ППКС “Without candlelight.” – це дистанційний повтор текстового фрагменту 

So much for the candlelit dinner for two …[ Gibson E.], 

в якому зображено уявлення героїні про першу вечерю вдвох і який значно відрізняється від того, про 
що йдеться в О/БР. 

Дистанційний повтор у комбінації з конструкцією з ППКС в ХТ часто набуває якостей рефрену. 
Сегмент тексту, що розташований у сильній позиції (постпозиція ППКС) і час від часу повторюється на 
протязі всього ХТ, має за мету наголосити на певному аспекті думки, привернути увагу читача до 
найбільш важливих деталей, допомагає тісному об’єднанню компонентів тексту. Крім того, такий 
сегмент-рефрен служить для увиразнення тексту, він може комбінуватися з іншими засобами 
увиразнення. В наступних прикладах це метафоричний перенос і підтекст, додаткове імпліцитне 
значення: 

That evening there would appear in all the papers a carefully worded account of how two Mordon scientists 
had been arrested and charged with murder and that the final solution of the theft of the Satan Bug was only 
hours away, and while it might, we hoped, lull the suspicions of the real killers, it wasn't advancing our cause 
very much. Blind men in a fog at midnight.  And no leads, just no leads at all [MacLean A.]. 

I'd never seen a picture of - far less visited - the new helicopter port on the north bank, but an Inspector of 
the Metropolitan police had briefed me so exhaustively that by the time he had finished, I could have found my 
way up there blindfolded. And that, to all intents and purposes, was exactly what I was. Blindfolded.  Blind 
[MacLean A.]. 

Головний герой неодноразово наголошує на своїй сліпоті, але сліпота тут має переносне значення – 
це нездатність розплутати злочин, нерозуміння подій, що відбуваються, і неспроможність їм запобігти. В 
першому прикладі перенесення значення очевидне, але другий приклад має більш складну структуру 
через те, що в текстовому фрагменті “blindfolded” вживається в прямому значенні. Повне значення 
ППКС “Blindfolded. Blind.” можна зрозуміти тільки за умов урахування змісту всього ХТ, а також 
розглядаючи їх як рефрен, тому що протягом усього твору автор наголошує на думці про надзвичайну 
складність скоєного злочину. 
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Дистанційний повтор у комбінації з конструкцією з ППКС в ХТ може виконувати роль лейтмотиву. 
Головна ідея в ХТ як правило не оформлюється мовними засобами, оскільки призначення творів 
мистецтва – це залучання читача до творчого сприйняття ХТ, активізація пізнавального процесу [15, 
339], але з метою увиразнення тексту художнього твору його головна думка може бути включена до 
тексту як лейтмотив, що має специфічне лексичне і синтаксичне оформлення. Щодо синтаксичного 
оформлення лейтмотиву, його відокремлення від загального викладення подій і надання йому форми 
ППКС, де він опиняється в сильній позиції та отримує додаткове наголошення, є найбільш вдалим 
розташуванням для головної думки художнього твору. Лексичне оформлення лейтмотиву розрізняється в 
залежності від того, ким висловлюється головна думка твору. 

Виразним прикладом лексичного оформлення лейтмотиву в рамках конструкції з ППКС є цитування 
у відокремленому приєднаному сегменті: 

He couldn't shout to the world that it was in danger. But he was no longer alone or desolate or so desperate. 
'Be just and fear not' [Caldwell T.]. 

Лейтмотив у наведеному прикладі є цитатою Шекспіра, яка надзвичайно точно відображає стан, у 
якому знаходиться головний герой. ППКС “Be just and fear not” являє собою дистанційний повтор, що 
надає йому додаткової ваги не тільки в структурному плані, але й за змістом ХТ в цілому, оскільки 
згадана цитата Шекспіра була використана в романі вперше жінкою, що небайдужа головному герою. 
“Be just and fear not” стає орієнтиром життя Чарльза Вітмана, який він майже втратив на початку роману, 
і лейтмотивом художнього твору, стержнем, навколо якого розміщено основні положення системи 
цінностей у романі. 

Запропонована вище система можливих комбінацій конструкції з ППКС і стилістичних фігур не є 
вичерпною, але з її допомогою стає можливим визначення місця конструкції з ППКС в ХТ. 
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УДК 801. 73. 0 
І. В.Кузніцова, Г.В.Савченко 

ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРИЗАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ В ТЕРМІНАХ 
ТЕОРІЇ ВІДНОШЕНЬ 

У статті розглядаються особливості авторської текстової стратегії, які моделюють виникнення 
певного відношення читача до персонажів художнього твору. 

 
Використоване в сучасній когнітивній лінгвістиці розуміння тексту як складної системи ментальних 

репрезентацій переконливо показує, що саме когнітивний підхід дає можливість найбільш точно 
прослідкувати динаміку процесу мислення, закономірності його зародження та розвитку у зв'язку з 
комунікативним завданням. Більш того, текстологічне дослідження в багатьох випадках вимагало виходу 
за межі внутрішньовербальних відношень, і це можливе за умов використання саме названого підходу до 
вивчення мови, мовлення та тексту [1:3]. У першу чергу такий вихід детермінований загальновизнаним у 
теорії тексту положенням про абсолютний характер антропоцентризму художнього тексту /XT/. У 
макроструктурі будь-якого XT найбільшого значення набувають виражені за допомогою засобів прямої 
та непрямої номінації антропоцентри "автор" та "персонаж", завдяки динамічному розвиткові яких у 
тексті будь-який літературний твір став "живою художньою подією", тому що тільки вони можуть 
надати XT подійової єдності й істотно долучити його до єдиної та єдино існуючої події буття [4:47]. Ці ж 
відношення є основними актуалізаторами суб'ективно-об'єктивних відношень у творчій діяльності автора 
щодо створення XT, концентруючись найбільш чітко в особливостях еволюції образів та 
характеристиках персонажів. 

У даній статті розглядаються лінгвістичні особливості характеризації персонажів у творах Г. Гріна в 
термінах теорії відношень, а саме, особливості характеризації деяких жіночих персонажів. 

Матеріал тексту романів "The Power and the Glory" [18] та "A Burnt-Out Case" [19] виявляє 
традиційний набір прийомів Г. Гріна, достатньо повно висвітлений у літературознавстві ["див., напр., 
11:197]: контрастне протиставлення персонажів, наявність багатошарового підтексту у ніби недбало 
розкиданих по всій книзі красномовних деталях, загальна атмосфера відчаю і т. д. Ці ж прийоми 
здобувають реалізацію та віддзеркалюються у репрезентації жіночих персонажів. Однак тексти названих 
творів розкривають низку інших цікавих особливостей, хоч спільним для жіночих персонажів у них є 
менша /порівняно з чоловічими персонажами/ розробленість у тексті. Іншими словами, жіночі персонажі 
у цих романах, та й у цілому ряді інших романів, - це образи другого плану. 

У вказаних романах доцільно прослідкувати в першу чергу репрезентацію двох персонажів, яких 
названо однаковим іменем - Марія. У текстологічних розвідках багаторазово відзначалася 
невипадковість власних імен у XT. Ю. М. Лотман, зокрема, вказував, що вони здійснюють "пам'ять" 
культури. Вказувалося також, що власне ім'я - цілковито особливий мовний знак [8:65], який може бути 
ключем до розуміння XT, дозволяв реконструювати "текст у тексті", а також функціонує в центрі 
поетичних полів, характеризуючи ідіостиль письменника. Ю. С. Степанов писав, що власне ім'я має 
властивість актуалізувати асоціативні зв'язки в середині удаваного світу, який створений автором. 

Використання такого поширеного жіночого імені для іменування персонажів даних творів 
символічне, й подібно до будь-якого символічного іменування розраховане на появу конотацій. 
Механізм їх збудження пов'язаний з підсиленням окремих аспектів значення [12: 62], у нашому випадку 
конотація для персонажів обох романів одна - діва Марія, і це задане не тільки фактом самого іменування 
персонажів, а й мотивом материнства. У романі "The Power and the Glory" Марія - мати, причому 
материнство для неї було несподіваним і не дуже радісним: 

(1) "The silly little creature" [18:66], 
 "You little devil you"[18:67], 
 "She'll never be good for anything, you can see that" [18:79] 

— так говорить вона про свою дочку. 
Марія з роману "A Burnt-Out Case" - майбутня мати. Материнство для неї - таємно та палко жадане, 

але воно також прийшло несподівано і відразу принесло в першу чергу приниження та смуток. 
Асоціації, які виникають як основа даного конотативного значення, створюють когнітивну основу для 

сприйняття останнього. Слід особливо відзначити, що закріплення асоціативних ознак у значенні слова 
/власного імені "Марія" в наших прикладах/ або виникнення конотацій - це процес культурно-
національний, і сильною мотиваційною базою його є опора на основні реалії християнського учення. 
Такі асоціації задані, вони - результат художньо-творчого процесу, в якому віддалені, часом логічно не 
пов'язані між собою уявлення набувають цілком зрозумілих зв'язків з описуваним явищем [7:79]. 
Асоціації - це основа сприймання образів. У основі процесу їх виникнення лежить принадна нашій 
свідомості звичка пов'язувати те, що викладене вербально, з особистим та суспільним досвідом. Тому 
необхідним та найважливішим компонентом інтерпретуючої діяльності реципієнта XT є змістовна 
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сторона "фрейму інтерпретатора" [13:45], або "рамки досвіду" [3:5], або "схемати читача" [14:313], 
спільним у наведених термінах є сукупність ментальних та освітньо-культурних якостей реципієнта 
інформації XT. Такий механізм іменування - це імплікативна стратегія, тому що дана асоціативно-
конотативна інформація є багатошаровою й лежить поза межами поверхневого рівня XT. Складовою 
частиною такої стратегії є добре висвітлений у лінгвістиці тексту принцип висунення, який має 
когнітивно-емотивну природу й передбачає здійснення читачем-інтерпретатором певного когнітивного 
зусилля [6: 40]. Це когнітивне зусилля супроводжується, а в деяких випадках ініціюється емоціональним 
зусиллям. Емоціональні зусилля, або емоції як психічний процес та як процес оцінювання інформації, 
багаторазово привертали увагу як психологів /Д. Юм, У. Вундт, Т. Рібо, К. Ланге та ін./, так і лінгвістів 
/Ш. Баллі, Л. Виготський, З. Виноградов, В. фон Гумбольдт, О. Потебня та ін./. За свідченням М. 
Шаховського, емоційно-оцінювальний компонент висловлення необхідно розглядати як складову 
частину відповідного висловлення незалежно від того, що є предметом комунікації - об'єкти чи їхня 
безпосередня оцінка [17:31]. Вираження та розпізнавання емоцій може розглядатися як специфічний 
рівень комунікації, при якому використовуються засоби, що мають певні розпізнавальні ознаки, 
синтезовані та узагальнені в досвіді поколінь [5:27]. Цілком очевидно, що в низці мовних засобів 
репрезентації емоцій перше місце посідає емоційно-забарвлена лексика, а також стилістично марковані 
одиниці мовлення. Стратегії Г. Гріна з цієї точки зору являють собою неабиякий інтерес у процесі 
вивчення вибраних персонажів. Письменник демонструє самобутню стратегічну методику. 

Так, Марія з "The Power and the Glory" практично позбавлена прямих авторських характеристик. Цей 
персонаж представлений за допомогою або непрямих, або мовленнєвих характеристик. Текст роману не 
містить навіть опису зовнішності цього персонажу, хоч він і несе на собі дуже значне текстове 
навантаження в розгортанні подійової лінії твору. Для характеризації жінки письменник використовує 
короткі, непоширені речення, часто еліптичні або називні /див. приклад 1/, та гранично лаконічний 
авторський коментар, у якому стилістично маркованими є епітети з семами негативної оцінки. 
Наприклад: 

(2) The woman suddenly spoke for him, angrily... [18: 63]. 
 Presumably she had an idea - women were appalingly practical. [18:72]. 
 "You're no good any more to anyone", she said fiercely [18:79]. 
 She said savagely, "I know about things. I went to school" [18:79]. 
Така репрезентація персонажа може розглядатися на рівні тексту всього твору як мінус-прийом [2:76-

77], метою якого в даному творі є створення мовленнєвого та емоціонального контрасту в 
лінгвістичному оформленні даного персонажа. 

Другу Марію, з роману "А Burnt-out case", охарактеризовано значно докладніше, але також за 
допомогою непрямих характеристик. Її зовнішність змальована скупо, наприклад: 

(3) A girl in blue jeans with a pretty unformed face came quickly round. the corner in answer to his call. 
[19:36]. 

 Her fair hair was streaked and darkened with sweat and he saw her eyes widen with apprehension when 
a black-and-white moth, with the wing-spread of a bat, swooped across the table... She had changed», between 
the whisky and the dinner, into a cotton frock covered with a pattern of autumn leaves which was like a memory 
of Europe [19:37]. 

Наведені фрагменти не можна назвати повністю стилістично нейтральними, в них присутні епітети та 
порівняння в сполученні з епітетом, але щільність стилістично маркованих елементів настільки незначна 
в порівнянні з фрагментами, де характеризуються контрастні Марії персонажі /її чоловік та Керрі/, що ми 
також можемо констатувати стратегію мінус-прийому в розвитку цього персонажа. 

Досить часто автор вдається до характеризації Марії вустами інших персонажів: 
(4) [Querry] Не wondered whether she had ever felt at home herself [19:37]. 
 [Rycker] It was the day I was decorated by the Governor, but she forgot to put anything about the 

ceremony [19:38]. 
 She's hardly - you can see for yourself - an intellectual companion. That's one of the disadvantages of 

marrying a young wife... [19:39]. 
Такі характерологічні деталі [див. 10:42] немовби розкидані по текстах розділів, які присвячено Марії 

та її стосункам з чоловіком. Однак у тексті присутні фрагменти, які характеризують даний персонаж 
опосереднено, непрямо, де характерологічні деталі численні, їх висока щільність дозволяє розглядати їх 
як імплікативні деталі [10:44], які саме й розкривають стосунки між персонажем, що розглядається, та 
його текстовою реальністю. Прикладом може бути опис інтер'єру кімнати Марії: 

(5) She wanted, to go straight to her room, the small hot uninviting room where he sometimes allowed, her 
to be alone... [19: 68]. 

 There was no room here for anything but a small iron bed, a chair, a wardrobe, a chest-of-drawers. On 
the chest was a photograph of her parents - two happy elderly people who had married late and bad one child. 
There was a picture postcard of Bruges sent by a cousin, and an old copy of 'Time'. Inside the drawer was her 
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secret museums' a too-clean missal which she bad been given at the time of her first communion, a sea-shell, the 
programme of a concert in Brussels. Andre Lejeune's 'History of Europe' in one volume for the use of schools, 
and an exercise book containing an essay which she had written during her last term (she had received the 
maximum marks) on the 'Wars of Religion'. Now she added to her collection the old copy of 'Time'. Querry's 
face covered Lejeun's 'History'; it lay, a discord, among the relics of childhood [19:69]. 

Даний фрагмент також бідний на тропи та інші стилістично марковані мовні засоби. Однак його 
інформаційна ємність велика. Використовуючи сучасну термінологію, можна сказати, що в процесі 
симультанного сприймання даного фрагмента як "потока енергії" [9:22] реципієнт виділяє з нього за 
допомогою своїх ментальних рецепторів сигнали про ментальний простір описуваного персонажа. Так, 
неупереджений перелік скромних, навіть жалюгідних скарбів Марії можна розглядати як стратегічний 
крок, що впливав на фрейм інтерпретатора, який "зчитує" інформацію з сукупності своїх ментальних 
моделей та робить висновок /заданий імпліцитно/ про чистоту внутрішнього світу молодої жінки, її дуже 
обмежений життєвий досвід, тугу за батьківським домом, мізерність її ролі в господі її чоловіка. 

Ментальні моделі у фреймі інтерпретатора неминуче включають оцінювальні уявлення, які 
приводяться в рух стереотипами повсякденної свідомості й, впливаючи на сприймання [16:24], 
формулюють відношення інтерпретатора до персонажа як до елементу XT. Відношення ж - це завжди 
відношення між сутностями, які віддзеркалюються в якостях [15:89]. Тому інформація про якості /в 
даному випадку, про якості персонажа XT/ дав проекцію на сутності, які характеризують цей персонаж. 
Тобто, у даному випадку релятивний компонент сприймання являв собою складову частину, 
семантичний компонент, ширших понять, які експліцитно, але, в більшій мірі, імпліцитно представлені в 
семантиці тексту. 

Аналізуючи приклад 6, можна стверджувати таким чином, що автор передав своє сприйняття ситуації 
з опорою на існуючі у фреймі інтерпретатора моделі /стереотипи/, для того щоб останній сприйняв 
інформацію в світлі своєї суб'єктивної оцінки. В результаті оцінювання як релятивний компонент стає 
одним з центрів комунікації. 
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УДК 800.01/.09 
С.Ф.Соколовська 

ОЧУЖУЮЧА СЮЖЕТОБУДОВА 

У статті на матеріалі сюжетобудови творів Б.Брехта досліджується ефект очуження як мистецький 
закон, який має свої естетичні та літературно-художні критерії і принципи, і якому належить значна 

роль у розвитку традиції та її поєднанні з вимогами сучасності. 

Ефект очуження прокладає принципово важливі шляхи проникнення у внутрішню структуру й зміст 
художнього твору. Роздуми про зв’язок, співвідносність різних елементів художнього твору як про ключі 
до пізнання цілого, зрозуміло, не є новими. Новою є міра заглиблення в закони внутрішніх зчеплень. 

„Будівля” сюжету не зводиться тільки до опорних конструкцій, до несучих балок і скріплень 
прийомів. Творче начало - і в самому способі кріплення. 

Брехт подолав ототожнення сюжету з подієвою канвою. Значущою для нього стала думка про 
взаємодію-взаємоочуження окремих елементів сюжету. У самому способі побудови твору, в зчепленні 
елементів, у їх зіставленнях міститься момент художнього пізнання, художнього освоєння дійсності. 

Основними рисами очужуючої сюжетобудови Брехта виступають аналітичність і рядоположення 
(терміни В.Г.Адмоні)[1:140]. Аналітичний сюжет у своєму класичному вигляді - це сюжет суто 
пізнавальний, що „перетворює розгортання дії в художньому творі в спосіб виявлення коренів, причин, 
внутрішньої суті зображеної в творі дійсності”[1:141]. Але в творчості Брехта широко розвивається й 
такий націлений на пізнавальність сюжет художніх творів, який за своїм формальним характером 
протистоїть аналітичності. Це сюжет, заснований на рядоположенні. 

Звичайно, рядоположення в чистому вигляді як єдиний принцип організації художнього твору майже 
ніколи не може бути досягнуте, особливо в драматургії, де розвиток зображуваної дійсності в часі ніби 
заданий самою течією сценічного часу. Як відомо ще з Лессінгового „Лаокоону” [2:207], сам принцип 
словесного мистецтва в будь-якому його прояві настільки орієнтований на рух у часі, на послідовність 
якихось моментів у часі, що рядоположення цих моментів йому протипоказано. А втім у відомих умовах 
таке рядоположення все ж виникає, маючи на меті шляхом зіставлення різних, зазвичай контрастних, 
розташованих так чи інакше поруч явищ допомогти більш точному й глибокому розумінню, 
осмисленню, осягненню якогось із цих явищ або всієї їх сукупності. 

Аналітичній структурі рядоположена структура протистоїть тим, що аналітичному прагненню 
максимально „угвинчуватися” в один і той самий предмет протистоїть прагнення рядоположення 
співрозташовувати різні предмети. Аналітична побудова сюжету - вертикальна, рядоположена - 
горизонтальна. 

У більш зовнішньому плані рядоположення досягається шляхом уведення паралельних розповідей, у 
яких ідеться про одні й ті ж події, що відбувалися в один і той самий час, з точки зору різних персонажів 
(наприклад, війна - для матінки Кураж, для її дітей: Швейцарця, Ейліфа й Катрін). Таке повторення 
допомагає більш правильно, більш спокійно, ніби з усіх боків зрозуміти й оцінити той „шматок” 
дійсності, який зображено в творі, побачити його інакше. 

У цілому для драматургії XX сторіччя найбільш показовими є такі сюжетні структури, які засновані 
на аналітичності та рядоположенні. Прикладом їх поєднання є драматургія Брехта. 

Аналітичність. Починаючи приблизно з середини 20-х років, драматургія Брехта, як і вся його 
творчість, спрямовується на виконання завдання „якомога більш повного осягнення краси, мудрості тієї 
діяльності, що змінює світ”[3:75]. Для досягнення цієї мети Брехт прагне пробудити думку читача й 
глядача, активізувати їх свідомість, допомогти знайти невідповідності й протиріччя в дійсності, що їх 
оточує, змусити їх розібратися в тих явищах, які сприймалися. Нічого не приймати на віру, а 
обмірковувати й аналізувати - ось чому покликане було навчити брехтівське мистецтво тих, до кого воно 
зверталося. 

Головна риса тієї теоретичної концепції, з якою Брехт виступає в галузі драматургії та яка отримує у 
нього назву „епічна драма”, полягає у вимозі максимально наситити дію елементом аналізу, рефлексії, 
вийти за межі чистої емоції, безпосереднього переживання. „Актор повинен не перевтілюватися в образ 
того персонажу, якого він грає, а показувати його, очужуючи й знаходячись ніби з ним поруч”[4:162]. 
Спектакль у цілому не повинен захоплювати глядача несвідомою емоцією, а покликаний змусити 
замислитися над тими явищами, котрі він побачив на сцені, а разом з тим і над тією дійсністю, в якій він 
живе. Таким чином, загальний задум епічної драми й епічного театру глибоко аналітичний. 

Разом з тим для драматургії Брехта найбільш характерною є орієнтація на рядоположення, а весь 
склад брехтівського хисту вирізняється незвичайною конкретністю в баченні світу, могутньою 
емоційністю стосовно оточуючої дійсності, невтримною жагою життя. У своїх ранніх творах, у п’єсах 
„Ваал”(1918) та „Барабанний бій вночі”(1919), Брехт робить центральними персонажами людей емоційно 
неприборканих, цілком занурених у своє емпіричне існування, а оточуюче їх життя зображене у всій 
своїй безпосередності й грубості, як хаотичне нагромадження подій. Такі п’єси відзначені пошуками 
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сюжетної формули, в якій аналіз, думка, висновок - одночасно „портрет” твору, зліпок його неповторних 
особливостей [5:8-10]. 

Парадоксальне синтезування граничної аналітичності й потужної емоційності, прагнення до 
раціонального пояснення світу й жаги життя, виділенню основних закономірностей у розвитку 
суспільства й зануреності в густоту буття і складає основу своєрідної сили ефекту очуження в творіннях 
Брехта. Філософія очуження виводиться драматургом на історичний простір. Дається вона не як теза, 
супровідна зовні, не як публіцистична сентенція, не як „соціологічний еквівалент” (що, втім, цілком 
правомірно, корисно й важливо) [6:381]. Вона видобута, витягнута з глибин як звучання самого предмета 
перествореної дійсності, як його сутність, як форма його цілісності. 

Звичайно, не завжди таке синтезування, навіть у його парадоксальній формі, у Брехта відбувалося. У 
його ранніх творах, у першу чергу, у „Ваалі”, панували могутня емоційність і безпосередній показ життя 
в його найгрубіших проявах. А в деяких творах 20-х років, особливо в його повчальних п’єсах 
(„Баденська повчальна п’єса про згоду”, 1929 та ін.), переважали, навпаки, граничний раціоналістичний 
аналітизм і орієнтація на підкреслення загальних закономірностей дійсності, що призводило до 
схематизму й сухості. Але для більшості значних творів Брехта вже в 20-ті роки (наприклад, для 
„Трикопійчаної опери”, 1928, для п’єси „Що той солдат, що цей”, 1926, для музичної драми „Махагоні”, 
1927), як і для багатьох його віршів навіть більш раннього часу, характерним є поєднання життєвої 
конкретності й раціоналістичної аналітичності. І таке поєднання призводило до винятково сильного 
художнього ефекту значною мірою завдяки тому, що воно досягалось на шляхах зумисного 
парадоксалізму, різким зіткненням і взаємопроникненням різних стильових верств мови, різних сфер 
життя, різних форм мислення. Саме підкреслювання різнорідності сполучуваних інгредієнтів при 
нерозривності їх зв’язку створювало надзвичайно гостру напруженість і дії в цілому, і окремих сцен, і 
окремих реплік. Особливо важливо, що при цьому підкреслена контрастність не обмежувалась у Брехта 
творенням суверенної іронії. У концепції очуження іронія відіграє значну роль. Але за чи, швидше, над 
іронією у Брехта з більшою чи меншою виразністю нерідко намічаються і „непідвідомчі” іронії 
неоднозначні сфери буття й неоднозначно стверджувані чи заперечувані образи [7:73]. 

Посеред багатоманітних форм аналітичності, які існують у Брехта, ми зупинимося - не виходячи за 
межі брехтівських текстів, тобто не звертаючись до структури сценічної вистави як такої, - лише на 
трьох, які видаються нам особливо важливими в очужуючій сюжетобудові: 

1. Дистанціювання сюжету. Сюжет у Брехта очужений перш за все тим, що він зазвичай дещо 
„віддалений” у часі й просторі. Хоча вся творчість Брехта цілком звернена до сучасності, до насущних 
питань сьогоднішнього дня, час і місце дії його п’єс і романів, як правило, віднесені в деяку далину, 
часову чи просторову, а інколи в ту і в іншу разом. Давній Рим у незакінченому романі „Справи Юлія 
Цезаря”(1937-39) і п’єсі „Допит Лукулла” (1951), вельми умовний Китай у п’єсі „Добра людина з 
Сичуані” (1940), умовний Схід в основній дії п’єси „Кавказьке крейдяне коло” (1944), Італія 17 сторіччя 
в п’єсі „Життя Галілея” (перший варіант 1939), дуже схематизована Америка в п’єсах „Махагоні” (1927), 
„Свята Іоанна різниць” (1930) - ось, скажімо, яким епохам і країнам належать події, про які повідомляє та 
які коментує Брехт. 

У 1965 році Мартін Вальзер писав: „Ті виміри, ті умови існування, які потрібні були Брехту для його 
зображень, завжди потребували певної земної потойбічності. Реалістичною тут є лише тенденція, закон 
руху. А зразки завжди виготовлені з матеріалу, з якого створені казки й легенди”[8:149]. 

А втім, така віддаленість сюжетів Брехта від сучасного життя зовсім не випадкова. Вона допомагає 
виділити в зображувальній події те головне, що хоче показати в ній глядачу або читачу автор, сприяє 
коментуванню того, що зображене на сцені чи на сторінках роману, перетворюючи сюжет на певну 
параболу, притчу, яка служить для загостреного ствердження якогось загального положення, вельми 
актуального для сучасної дійсності. Наприклад, у п’єсі „Життя Галілея” Брехт показує відрив науки від її 
місії служіння людству, небезпеку катастрофічних наслідків наукових відкриттів. „Допит Лукулла” був 
поетичним акордом, протиборствуючим фанфарам війни, що вже звучали над Європою. У п’єсі про 
гангстерів з назвою „Кар’єра Артуро Уі, якої могло й не бути” Брехт розповідає всесвітньо відому 
історію підйому Адольфа Гітлера. 

Таке дистанціювання - елемент композиції сюжету, що влучно позначає сутність ефекту очуження: 
винесення того явища, яке повинно бути в п’єсі чи романі з’ясоване, із звичного контексту сучасного 
життя надає цьому явищу особливої виразності, дає змогу по-новому й більш ретельно роздивитися його, 
взагалі перетворює звичне на незвичне, дивне й тому сприяє його розумінню. 

2. Конкретність сучасної проблематики. Тенденція до дистанціювання сюжету чи до його 
перетворення на алегоричну притчу в Брехта поєднується з незвичайною, підкресленою конкретністю, 
зануреністю в сучасність, ніби „негайністю” того життєвого матеріалу, котрий організовується 
брехтівським сюжетом [9:37]. Внутрішня структура його творів виповнена атмосферою XX сторіччя, 
більше того, - атмосферою того періоду, коли створювався даний твір. 
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Очуження сюжету, образів і мови в „Справах Юлія Цезаря” заходить надзвичайно далеко. Тут 
йдеться про великий бізнес, який римські комерсанти роблять на Сході, про спекуляції акціями й т.п. 
Явища й терміни сучасної економіки й політики привносяться в життя Давнього Риму. Без сумніву, у 
Брехта досить дотепності в розвінчуванні офіційних законоположень, які з тупою впертістю чавлять 
живе життя. Йому не позичати ні щирості, ні сповненого серйозності потягу до всього, що повстає проти 
підробок. Все це спонукає прислухатися до тривоги з приводу зубожіння громадянськості, що 
прозвучала в „Справах Юлія Цезаря”. Таким чином, дистанція між „віддаленим” сюжетом і 
конкретністю проблематики в художній тканині твору є одним із найважливіших джерел його 
динамічності й напруженості. 

3) Контраст „логіка - побут.” Формою аналітичності, яка передається через зіткнення різнорідного в 
поетиці Брехта, є також поєднання узагальненої, підкреслено логічної форми думки з 
якнайконкретнішою, повсякденною, навіть вульгарною лексикою. Таке зіткнення відіграє дуже важливу 
роль при дистанціюванні сюжету й життєвого матеріалу. 

Розповсюджуючись зазвичай на окремі уривки тексту, контраст „логіка - побут” доповнює контраст 
далекий сюжет - конкретний життєвий матеріал, притаманний для багатьох творів Брехта. У своїй 
сукупності обидва ці види контрастів, глибоко споріднені за своєю основною характеристикою 
(взаємопроникнення двох протилежних начал - абстрактного й конкретного), наснажують усю творчість 
Брехта в плані парадоксального перехрещення в ньому гострої думки й безпосереднього сприймання 
сучасного життя в його конкретності. Але була в ньому й зовсім інша форма контрастності. 

Рядоположення. Зіткнення різнорідних начал здійснюється в сюжетній структурі творів Брехта й 
шляхом співрозташування в одному й тому ж тексті уривків різного жанрового, композиційного й 
стильового характеру, тобто з використанням рядоположення. 

Прагнення до рядоположення в сюжетній побудові, одного з основних принципів брехтівської 
драматургії, відбивається і в самій ідеї епічної драми як драми, що поєднує різні стихії мистецтва. 

Загальне призначення такої очужуючої сюжетобудови у Брехта - це „непряме роз’яснення смислу 
зображуваних подій, характеру художніх образів”, тобто роз’яснення суті всього того, що показане в 
драмі, причому таке роз’яснення, яке дане в максимально напруженій, динамічній формі [10:94]. 
Контрасти, зіткнення різнопланових стильових і жанрових шарів надають п’єсам Брехта особливої 
енергії. Вони пронизують його творчість, наповнюють її парадоксальністю, котра покликана зрештою 
продемонструвати всю парадоксальність сучасної дійсності. Одним із моментів цієї принципової 
парадоксальності брехтівської творчості, що народжується з очуження, є взаємопроникнення в багатьох 
творах Брехта трагічного й комічного начал, а також поєднання інтонації пропагандистсько-повчаючої з 
інтонацією відчайдушних веселощів. 

Створюючи сюжети, які давали напружене зображення людської природи в її неприкрашеності й 
алогізмі, Брехт прагнув спрямувати своїх глядачів і читачів на те, щоб вони не тільки простежили за 
розмірковуваннями персонажів п’єси, але й самі зробили ряд висновків, активізуючи діяльність свого 
розуму. Драма Брехта показувала невідповідність між благополучною видимістю й неблагополучною 
суттю суспільства, виявляючи непривабливу сутність респектабельних форм життя. Таке виявлення 
нерідко ставало „вищою мірою несподіваним і парадоксальним”[10:124]. Всі звичні уявлення легко 
мінялися місцями: солідні чесноти поставали як лицемірство, за яким приховувались обман і злочин, 
загальноприйняті істини виявлялись безглуздими й шкідливими і т.п. Разом з тим абсолютно очевидне 
величезне значення неоднозначного сюжетного розвитку як рушійної сили в побудові драми, що 
передбачає множинність інтерпретацій, і в плані парадоксального розкриття справжньої природи тих 
явищ, котрі переховуються за їх зовнішнім виглядом. 

Прагнучи до створення величезної напруженості й найбільшої внутрішньої концентрації в своїх 
творах у межах точно відмежованого сценічного світу, Брехт створює і зовнішню напруженість шляхом 
„рваної” побудови сюжету, включення сонгів і хорів, взагалі шляхом подолання органічності сценічного 
світу, його підриву. Новаторськи насичуючи свою драматургію рухом думки, „сюжетно значащим 
інтелектуальним діалогом і соціально значащим аналітичним сюжетом”, Брехт підриває замкненість 
сценічної дії та створює драму, побудовану на рядоположенні контрастуючих компонентів тексту й на 
оголенні умовності театральної дії [11:67]. 

За Брехтом, сюжет - це сукупність подій п’єси (Gesamtgeschehnis), куди входить усе, що відбувається 
з персонажами [12:11]. Оскільки, з одного боку, устрій спільного життя створений попередніми 
поколіннями, то для сучасників такий порядок є чимось наперед даним, а те, що з ним відбувається, - 
чимось індивідуальним. Але, з іншого боку, оскільки устрій створювався та створюється самими людьми 
й підлягає зміні, то те, що відбувається з персонажами, є якоюсь мірою наслідком образу їх дії чи бездії, 
наслідком зміни образу мислення чи відсутністю такого. 

Таким чином, у сюжеті рельєфно відбивається найбільш суттєве з життя діючих осіб. Брехт називає 
сюжет „серцевиною драми” [165:12]. Він ніколи не робив у сюжеті ставку на те, чим завершуються події, 
постійно звертав увагу на самий їх хід. Звичайно, в його драмах є прекрасно написані драматичні, 
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напружені сцени, на зразок сцени з барабаном або розстрілу Швейцарця. Але в цілому Брехт будує 
сюжет за принципом наступності однієї події за іншою, а не з витікання однієї з іншої, тобто на зниженні 
напруги, перебуваючи в явній опозиції до „звичайної”драматургії з її експозицією, зав’язкою та 
кульмінацією. Брехт перед текстом сцен подає їх короткий зміст. Цим не вичерпується розвиток п’єси, 
проте такий прийом орієнтує глядача, сигналізуючи йому, на що варто було б звернути увагу. 
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УДК 8.04 
М.В.Шевчук  

ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ СЮЖЕТІВ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ 

В статті розглянуто проблеми класифікації традиційного сюжетно-образного матеріалу. 
Запропонована класифікація традиційних сюжетів у творчості Лесі Українки, в якій системою 

розподілу цих сюжетно-образних структур є виділення генетичних груп.  

Використання та обробка традиційних сюжетів є характерною ознакою творчості Лесі Українки (як 
зазначала письменниця, «я mit Todesverachtung (з погордою до смерті – М.Ш.) кидалася в дебрі 
всесвітніх тем (як, наприклад, з Кассандрою своєю), куди земляки мої, за виїмком двох-трьох одважних, 
воліють не вступати...» [1:400]). 

Традиційні сюжети – це певні сталі сюжетно-образні структури, що протягом віків переходять з 
однієї літератури в іншу, від одного автора до іншого і стають своєрідними універсальними моделями 
бачення світу та людини. Важливою проблемою сучасного порівняльного літературознавства є проблема 
класифікації традиційних сюжетно-образних матеріалів. Однією з систем розподілу є виділення 
генетичних груп [2:4], що дозволяє визначити інваріант традиційного сюжету і накреслити його 
змістовно-ідейні домінанти. Саме ця система є провідною в нашій класифікації обробок традиційних 
матеріалів Лесею Українкою. Отже, традиційні сюжети можна розділити на такі великі генетичні групи: 

− легендарно-міфологічні; 
− історичні; 
− фольклорні; 
− релігійні (канонічні та неканонічні); 
− біблійні (а також сюжети з інших релігійних книг); 
− літературні. 
Зауважимо, що ця класифікація досить умовна, бо, наприклад, група біблійних сюжетів у зв’язку з 

універсальним характером інваріантного джерела – Біблії – має в собі легендарно-міфологічні, історичні, 
фольклорні пласти. Група легендарно-міфологічних сюжетів включає в себе, окрім античних, ще й 
сюжети інших часів і народів світу. 

Леся Українка використовувала для обробки майже всі генетичні групи традиційного сюжетно-
образного матеріалу. У творчості письменниці зустрічаються також обробки синкретичних сюжетів (з 
погляду походження), а також таких, що мають кілька інваріантів або сюжетів-зразків. Леся Українка 
використовувала різні рівні запозичення – традиційні теми, мотиви, сюжети, образи. Однак у 
дослідженні ми будемо звертатись до трьох рівнів запозичення: образу, мотиву, сюжету, тому в перелік 
традиційних матеріалів включені тільки такі сталі утворення. Всього цих утворень, які лягли в основу 
поетичних, драматичних та прозових творів або стали асоціативно-метафоричним матеріалом для них 
(найдрібніші елементи сюжетів), ми нарахували п’ятдесят сім. Інколи один традиційний сюжет 
оброблено у кількох творах. Додамо, що Леся Українка використовувала широкий діапазон традиційних 
тем, але дослідження цієї проблеми лежить за межами нашої роботи. 

У коло нашого вивчення не включено також питань про типологічні теми (мотиви), наприклад, таких, 
що належать до поняття «тема ліричного твору» і побутують у групі типологічно споріднених творів 
різних письменників [3:481]. До таких тем належать, скажімо, мотиви туги за батьківщиною (ностальгії) 
або суму за молодістю, що проминула і т.ін. Близько до цієї групи стоять утворення, що в сучасній науці 
отримали назву «топоси» (Е.Р. Курціус) [4:92]. 

Зауважимо, що у приведеному нижче реєстрі обробок традиційного сюжетно-образного матеріалу в 
творчості Лесі Українки ми використовували загальноприйняту назву певного сюжетного утворення, а в 
деяких випадках власне означення, що пов’язано з розбіжностями у назвах, які зустрічаються в науковій 
літературі. 

Термін «мотив» ми застосовуємо до означення частини традиційного сюжету, яку використовує 
автор. Окрім цього, зауважимо, що нас цікавить саме сюжет як семантико-художній комплекс 
(структура) [2:4]. 

Наше бачення традиційного сюжету близьке до висунутого А.Є. Нямцу поняття «традиційної 
сюжетної схеми», яка є «умовно реконструйованою подієво-семантичною структурою, що володіє 
системою інтегральних і диференціальних ознак, які в сукупності утворюють осмислену естетично 
соціально-ідеологічну і морально-психологічну модель сутнісних сторін людського буття» [5:16]. 
Зазначимо тільки, що, на нашу думку, традиційна сюжетна схема може будуватися на основі одного 
протосюжету або сюжету-зразка, а не тільки виводитись з усіх творів різних культурно-історичних епох і 
умовно об’єднуватись в єдине ціле відповідно до подієвої логіки еволюції традиційного матеріалу [4:16]. 
Таким чином, ми розмежовуємо поняття традиційного сюжету як схеми та інваріанта. Визначення 
інваріанта в цьому випадку є результатом історико-літературних досліджень, коли логічно окреслюється 
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традиційно фіксована у багатьох авторів різних часів і народів певна семантико-подієва модель 
традиційного сюжету. Зауважимо, що таку модель можна визначити не для кожного традиційного 
сюжету, і у цьому випадку ми будемо використовувати поняття «версія інваріанту сюжетної схеми». 

У нашому реєстрі ми прагнемо означити багатоманітність рівнів географічного функціонування 
традиційних сюжетів, які використовувала Леся Українка, – національні, регіональні, полірегіональні 
сюжети. 

Реєстр має на меті класифікувати традиційні сюжети у творчій спадщині Лесі Українки з 
урахуванням різних аспектів систематизації цих утворень. 

Потрібно додати, що ми розглядаємо як традиційні ті сюжети, які протягом певного часу існують у 
літературі та з різними ступенями активності використовуються митцями. Для нас не є важливою суто 
кількісна характеристика їх існування, тобто частотність обробок чи популярність у світі. Окрім цього, 
ми спеціально не акцентуємо уваги на розмежуванні випадків контактно-генетичних чи типологічних 
зв'язків, які стали причиною засвоєння автором матеріалів. Традиційні сюжети існують у певній 
універсальній площині, утворюють свого роду метатекст [7:10], гіпертекст, який стає джерелом для 
творчого опрацювання традиційного сюжетно-образного матеріалу. Однак, зауважимо, що вказівки 
автора, а також інші факти, які допомагають встановити конкретне джерело для обробки, мають велике 
значення, бо часто це окреслює шляхи й аспекти цієї обробки. 

При виникненні межової ситуації, коли важко (проблематично) визначити генетичний тип сюжету, 
ми будемо покладатися на текстуальні ознаки його обробки Лесею Українкою, тобто на вияв інваріанту, 
протосюжету або сюжету-зразка. У такому випадку сюжет “Іфігенія в Тавриді”, наприклад, відносимо до 
літературних, бо маємо прямі вказівки на те, що письменниця використала як протосюжет трагедію 
Евріпіда [6:4]. 

У нашому реєстрі, отже, ми фіксуємо традиційні сюжети, мотиви, образи і такі частини традиційних 
сюжетів, як образ-деталь, образ-ім’я і тому подібні вкраплення у тексті. 

Легендарно-міфологічні сюжети. 
Це група, яка включає в себе традиційний сюжетно-образний матеріал, що має джерелом античні 

міфи, міфи народів світу, а також легенди та легендарні історії. 
Полірегіональні (міжнародні). 
Прометей 
Леся Українка використала образ-деталь як частину традиційного сюжету, виділивши з міфу про 

Прометея:  
1) мотив викрадення вогню: «Товаришці на спомин» (1896 р.), «Кассандра» (1907 р.); 
2) мотив створення людства: «В катакомбах» (1905 р.); 
3) мотив богоборства спільно з мотивом Прометея стражденного: «Сон» (1891 р.), «Fіat nox!» 

(1896 р.), «Іфігенія в Тавриді» (1898 р.), «Завжди терновий вінець буде кращим...» (1900 р.), «Ніобея» 
(1902 р.), «Осіння казка» (1905 р.). 

Мойра (Доля) 
Використано як образ-деталь у значенні символу сліпої влади долі: «Кассандра» (1907 р.). 
Скринька Пандори 
Використано як образ-деталь: «Кассандра» (1907 р.). 
Діоніс-Адоніс 
Використано мотив про воскреслого Адоніса і його перетворення в бога сезонного оновлення 

природи (давньогрецький міф): «Руфін і Прісцилла» (1908 р.). 
Орфей 
Використано мотив з давньогрецького міфу про каміння, що рухалося від чарівного співу Орфея при 

будівництві Фів (нового міста): «Орфеєве чудо (легенда)» (1913 р.). 
Ніобея 
Використано частину міфологічного сюжету – вбивство Аполлоном та Афіною дітей Ніоби: «Ніобея» 

(1902 р.). 
Медуза Горгона 
Використано образ-деталь: «Кассандра» (1907 р.). 
Регіональні. 
Осіріс 
Використано мотив про вбивство бога Осіріса богом Сетом з єгипетського міфу: «Весна в Єгипті. 

Хамсін» (1910 р.). 
Національні. 
Урай 
Використано образ-деталь: «Лісова пісня» (1911 р.). 
Фольклорні. 
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Ця група є дуже близькою до легендарно-міфологічних традиційних сюжетів і включає в себе 
фольклорні сюжети народів світу. Зауважимо: щодо фольклорних сюжетів дуже важко визначити межі 
(рівні) географічного функціонування у зв’язку з нефіксованістю й умовною анонімністю фольклору. 

Полірегіональні. 
Перетворення в дерево 
Використано мотив: «Калина» (1901 р.), «Лісова пісня» (1911 р.). 
Рослина з убитого 
Використано мотив (калина на могилі вбитого): «Ритми, II» (1900 р.). 
Водяник 
Використано частини сюжету (вигляд, функції, поводження, вчинки фольклорного персонажа): 

«Лісова пісня» (1911 р.). 
Русалка 
Використано: 
1) сюжет «русалка з утоплениці-самогубці» (самогубство від нещасного кохання, перетворення в 

русалку, помста зрадливому коханому): «Русалка (поема в народному стилі)» (1885 р.); 
2) частину сюжету про русалок (вигляд, функції, поводження, вчинки фольклорного персонажа): 

«Лісова пісня» (1911 р.). 
Вовкулака (перевертень) 
Використано сюжет про перевертня (закляття людини у вовка): «Лісова пісня» (1911 р.). 
Лиха свекруха (дочка-пташка) 
Використано сюжет: «Така її доля (образок з життя)» (1888 р.). 
Доля 
Використано мотив відповідальності людини за свою долю: «Лісова пісня» (1911 р.). 
Ох (хитра наука) 
Використано сюжет: «Казка про Оха-чудодія» (1906 р.). 
Сопілка, яка говорить 
Використано частину сюжету (з чарівного дерева вирізається сопілка, що співає чи промовляє): 

«Калина» (1901 р.), «Лісова пісня» (1911 р.). 
Упирі (вампіри) 
Використано образи-деталі: 
1) мреця, що виходить з могили: «Мрія далекая, мрія минулая...» (1901 р.), «Мої любі, до мене 

ходіть! Я сама...» (1904 р.); 
2) кровопивці, що ослаблює жертву і повільно вбиває її: «Ось уночі пробудились думки...» (1905 р.). 
Спляча царівна 
Використано образ-деталь (царівна спить у скляній горі): «Ні ти не вмреш, ти щастя поховаєш...» 

(1902 р.). 
Кохання людини і фантастичної істоти 
Використано схему (кістяк) сюжету – випадкова зустріч, зародження почуттів, стосунки, розрив 

стосунків, смерть одного чи обох закоханих через об’єктивні або суб’єктивні причини: «Лісова пісня» 
(1911 р.). 

Регіональні. 
Гуси-лебеді 
Використано образ-деталь (гуси-лебеді як казковий засіб втечі): «Осіння казка» (1905 р.). 
Віла 
Використано мотиви з сербського фольклору – про братання юнака з вілою та про турецьку неволю: 

«Віла-посестра» (1901 р.). 
Лісовик 
Використано частину сюжету (вигляд, функції, поводження, вчинки фольклорного персонажа): 

«Лісова пісня» (1911 р.). 
Національні. 
Перелесник 
Використано: 
1) частину сюжету (перелесник як демон пристрасті, що закохує в себе жертву і поступово зводить її 

зі світу): «Лісова пісня» (1911 р.); 
2) перелесника як символ хворобливої пристрасті: «Як я люблю оті години праці...» (1899 р.), «Eppur 

ti tradiro» (1904 р.). 
Куць 
Використано частину сюжету (вигляд, функції, поводження, вчинки фольклорного персонажа): 

«Лісова пісня» (1911 р.). 
Мавка 
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Використано частину сюжету (вигляд, функції, поводження, вчинки фольклорного персонажа): 
«Лісова пісня» (1911 р.). 

Злидні 
Використано частину сюжету (вигляд, функції, поводження, вчинки фольклорного персонажа): 

«Лісова пісня» (1911 р.). 
Потерчата 
Використано частину сюжету (вигляд, функції, поводження, вчинки фольклорного персонажа): 

«Лісова пісня» (1911 р.). 
Історичні сюжети. 
Регіональні. 
Ранні християни 
Використано схему сюжету, а також вузлові моменти цієї схеми (прихід неофіта в християнську 

общину, зміна моральних та релігійних поглядів, конфлікт з офіційною владою (родиною), гоніння, 
мученицьке життя, страта): «Руфін і Прісцилла» (1908 р.), «Йоганна, жінка Хусова» (1909 р.), «Адвокат 
Мартіан» (1911 р.), «В катакомбах» (1905 р.). 

Національні. 
Визвольна війна під проводом Б. Хмельницького 
Використано мотиви: «І ти, колись, боролась, мов Ізраїль...» (1904 р.). 
Біблійні сюжети. 
Зважаючи на універсальність та величезний ареал розповсюдження, знімаємо стосовно цих сюжетів 

розподіл на рівні географічного функціонування. Зауважимо, що віднесення того чи іншого сюжету до 
біблійної групи зумовлено фіксацією його інваріанта (але не завжди протосюжету) у книгах Старого та 
Нового Заповітів. Протосюжети багатьох біблійних сюжетів лежать у площині давньої міфології народів 
Сходу, мають історичне походження, легендарне або релігійне (канонічне). До власне біблійних сюжетів 
додаємо сюжети, які походять з неканонічних релігійних книг, зокрема апокрифічні сюжети. 

Старозаповітні сюжети. 
Пророк Єремія 
Використано мотиви з книги пророка Єремії та з книги «Плач Єремії»: «Єврейські мелодії, II» 

(1899 р.), «Плач Єремії» (1902 р.), «Де тії струни, де голос потужний...» (1902 р.), «Народ пророкові» 
(1907 р.), «Хто дасть моїм очам потоки сліз?» (1902 р.). 

Саул і Давид 
Використано мотив про гру Давида на гуслях для заспокоєння одержимого духом царя Саула [І Кн. 

Царів, 16:14-15; 18:6-7,9-11]: «Саул» (1900 р.). 
Іаков бореться з Богом 
Використано мотив про благословення Ізраїлю після битви патріарха Іакова з Духом [Кн. Буття, 

32:23-32]: «Якби я знав, що їм нема рятунку...» (1898 р.). 
Дочка Ієфая 
Використано сюжет про пожертву Богові дочки полководця Ієфая (Іфтаха) за перемогу над ворогом 

[Кн. Суддів, 11:30-39]: «Дочка Ієфая» (1904 р.). 
Самсон 
Використано сюжет про життя та смерть у полоні силача Самсона через підступність його дружини 

Даліли [Кн. Суддів, 13-16] «Самсон» (1888 р.). 
Єгипетський полон 
Використано частини сюжету про єгипетський полон єврейського народу [Кн. Вихід, 1:8-14]: «В дому 

роботи, в країні неволі» (1906 р.), «Ізраїль в Єгипті» (1904 р.), «І ти, колись, боролась, мов Ізраїль...» 
(1904 р.). 

Пророк Мойсей 
Використано мотив сумнівів Мойсея у своєму пророчому дарі [Кн. Вихід, 4:10-17]: «Пророк (з 

біблійних мотивів)» (1906 р.). 
Вавілонський полон 
Використано мотиви сюжету про вавілонське поневолення євреїв: 
1) з псалма 137-го «На ріках вавілонських...»: «Вавілонський полон» (1903 р.); 
2) мотив зруйнування Єрусалима [IV Кн. Царів, 25:1]: «На руїнах» (1904 р.), «Єврейська мелодія» 

(1899 р.), «Єврейські мелодії» (1899 р.). 
Вихід з Єгипту 
Використано мотиви з книги Вихід [Кн. Вихід, 12-40]: «Якби я знав, що їм нема рятунку...» (1898 р.), 

«У пустелі» (1898 р.), «І ти колись боролась, мов Ізраїль...» (1904 р.), «У пущі» (1897-1909 рр.). 
Каїн 
Використано образ-деталь: «Граф фон Ейнзідель» (1905 р.). 
Євангельські мотиви. 
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У випадку Євангелія як джерела традиційних матеріалів маємо справу з членованим на мотиви 
епічним розгалуженим сюжетом (додамо чинник чотирьох канонічних книг) життя, мученицької смерті 
та Воскресіння Ісуса Христа. Ці мотиви підпорядковані складній структурі Нового Заповіту, але 
одночасно з певних історико-літературних причин виокремилися з неї як цілком самостійні і, в більшості 
випадків використання, стають за основу нових сюжетів. 

Побивання немовлят 
Використано мотив про плач Рахілі над убитими немовлятами [Матв., 2:16-18]: «Прокляття Рахілі» 

(1898 р.). 
Воскресіння Ісуса 
Використано мотив [Матв., 28]: «Одержима» (1901 р.), «То може станеться і друге диво...» (1900 р.). 
Ісус в пустелі 
Використано мотив спокуси Ісуса дияволом у пустелі [Матв., 4:1-11]: «Одержима» (1901 р.). 
Гетсиманський сад 
Використано мотив страждань Ісуса в Гетсиманському саду [Матв., 26:36-46]: «Одержима» (1901 р.). 
Чудо Вероніки (Нерукотворний Спас) 
Використано мотив: «Я бачила, як ти хиливсь додолу...» (1900 р.). 
Голгофа 
Використано: 
1) мотиви страждання Ісуса на Голгофі: «Завжди терновий вінець буде кращим...» (1900 р.), 

«Одержима» (1901 р.);  
2) мотив про допомогу перехожого Ісусу нести важкий хрест [Марк., 15:21]: «Що дасть нам силу?» 

(1903 р.). 
Іуда 
Використано: 
1) мотив зради Іуди: «Руфін і Прісцилла» (1908 р.); 
2) мотив «поля крові», купленого Іудою за тридцять срібляків [Апост., 1:15-19]: «На полі крові» 

(1909 р.). 
Ісус і Марія-мироносиця 
Використано мотив про помазання миром ніг Ісуса [Іонна, 12:3-8]: «Жертва» (1909 р.). 
Літературні сюжети. 
Полірегіональні. 
Гретхен (сюжет про Фауста) 
Використано образ-деталь: «Мгновение» (кін. 90-х-поч. 900-х). 
Іфігенія в Тавріді  
Використано сюжет: «Іфігенія в Тавріді» (1898 р.) та образ-деталь: «Кассандра» (1907 р.). 
Дон Жуан 
Використано сюжет: «Камінний господар» (1912 р.). 
Троянда і соловей 
Використано сюжет (кохання солов’я до троянди): «Співець» (1884 р.). 
Трістан та Ізольда 
Використано частини традиційного сюжету: 
1) мотив про вигнання Трістана: «Ізольда Білорука» (1912 р.); 
2) мотив трагічного кохання Ізольди (образ-деталь): «Камінний господар» (1912 р.). 
Кассандра (троянський цикл міфів) 
Використано сюжети про троянську війну, зруйнування Трої та вбивство Агамемнона (контамінація 

сюжетів): «Кассандра» (1907 р.). 
Запропонована класифікація дозволяє систематизувати традиційні сюжетно-образні матеріали у 

творчості Лесі Українки за принципом виділення генетичних груп, а також форм і видів їх засвоєння й 
обробки цих матеріалів (сюжет, мотив, образ, образ-деталь тощо), що важливо для окреслення проблеми 
традиційних сюжетів у оригінальній літературній спадщині письменниці. 
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УДК 800 
О. О. Кавун 

СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ 

У статті аналізуються основні семантичні та структурні типи англійських та українських прізвищ і 
пропонується їх класифікація. 

Один з найбільших лексико-граматичних класів словникових одиниць будь-якої мови становлять 
іменники, які виступають основною номінативною частиною мови.  Клас іменників є досить 
неоднорідним за своєю структурою.  З точки зору їх семантики доцільним є поділ іменників на дві великі 
групи: власні назви та загальні назви. Від апелятивів, основне призначення яких – генералізувати 
денотати і співвідносити їх з класом однотипних чи споріднених предметів, власні назви відрізняються 
своєю властивістю ідентифікувати та індивідуалізувати денотати, тобто відзначати їх референтну 
одиничність.  У зв’язку з їх смисловою, граматичною і функціональною специфічністю в лексичній 
системі власні назви хоч і підпорядковуються фонетичним і морфологічним нормам мови, в якій 
існують, і залежать від її закономірностей, але разом з тим визначаються і екстралінгвістичними 
факторами, і ономастичними універсаліями, тобто законами назвотворення. 

Власні назви традиційно поділяються на ряд великих груп, однією з яких є антропонімія, тобто 
сукупність антропонімів  тієї  чи іншої мови.  Під антропонімом розуміють будь-яку власну назву, яку 
може мати людина чи група людей.  Одним з видів антропонімів є прізвище. Прізвище – це спадкове 
офіційне найменування, яке вказує на належність людини до певної сім’ї [1:155]. У кожного народу 
склалася своя система прізвищ, яка формувалася під впливом як лінгвістичних, так і екстралінгвістичних 
факторів. Генетично пов’язані з апелятивною лексикою, прізвища так або інакше віддзеркалюють різні 
сторони й умови життя народу – оточуючу природу, повсякденну працю, побут, суспільно-політичні й 
економічні особливості, взаємозв’язки з іншими народами, психічний склад, світогляд; отже, майже всі 
головні риси його етнічної індивідуальності.  Це стосується, зокрема, й англійських та українських 
прізвищ. 

Порівняльна типологія українських та англійських прізвищ недостатньо вивчена в сучасному 
мовознавстві.  Зокрема, це завдання ускладнюється тим, що досі не існує грунтовного словника 
українських прізвищ, який би ліг в основу глибоких лінгвістичних досліджень.  У зв’язку з цим 
актуальність даної роботи зумовлена її спрямованістю на виявлення основних семантичних та 
структурних типів англійських та українських прізвищ як невід’ємної складової частини лексичного 
складу цих мов.  Фактичним матеріалом даного дослідження слугували прізвища, зафіксовані у словнику 
[2] та у довіднику [3]. 

Антропонімійне багатство кожного народу – це продукт його історії.  Тому при вивченні прізвищ як 
специфічного лексичного пласту певної мови необхідно брати до уваги історію їх розвитку і 
становлення. 

Система сучасних англійських прізвищ складалась протягом багатьох століть і своїми коренями сягає 
в далеке минуле. Вона тісно пов’язана як з історією країни і англійського народу, так і з історією 
англійської мови.  Вже в письмових пам’ятках XI-XII ст., особливо в «Книзі судного дня» (1086), яка 
містить цінні дані про англійський антропонімікон на рубежі староанглійського та середньоанглійського 
періодів, зустрічаються прізвиська великих та дрібних землевласників, посадових осіб графств, 
представників духовенства та інших верств населення.  У зводах законів і грамот, судових архівах, у 
монастирських книгах записів та інших книгах того часу, складених середньовічною латиною, а пізніше, 
у XII-XIII ст., і французькою мовою, прізвиська  записувалися поряд з  особистими  іменами та 
вказували,  головним чином, на місце проживання чи народження іменованих, на місце їх земельних 
володінь чи угідь, на родинні відносини і на рід занять. 

У період розвиненого феодалізму (кінець XI-XV ст.) зростає соціально-розпізнавальна функція 
прізвиськ, швидко розширюється їх репертуар.  Збільшується питома вага прізвиськ, які містять у собі 
явну чи приховану насмішку, іронію, жарт, різноманітні епітети.  Ці прізвиська були нетривкими 
додатками до особистих імен і, як правило, не переходили від батьків до дітей. 

Неможливо точно встановити час, коли англійські прізвиська перетворились у прізвища, тобто в 
спадкові найменування людей.  Перш за все вони стали переходити в спадок у представників феодальної 
знаті. Найпізніше цей процес зачепив нижчі прошарки міського і сільського населення: ремісників, 
дрібних торговців, селян.  У більш розвинених економічно південних і центральних графствах прізвиська 
стали успадковуватися раніше, ніж на півночі. 

Таким чином, мовознавці вважають, що в Англії прізвиська почали успадковуватися на початку XII 
ст.  Цей процес протікав інтенсивніше протягом XIII-XIV ст., і до початку XV ст. прізвиська стали 
спадковими найменуваннями повсюди, серед усіх верств населення Англії. 

В Україні процес виникнення і усталення прізвищ протікав хронологічно дещо пізніше.  Тривалий час 
офіційна ідентифікація особи грунтувалася на народно-побутовій традиції і входила до сфери звичаєвого 
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права.  Вживання особових іменувань навіть у суто офіційних документах не було суворо 
регламентованим, відзначалося різноманітністю форм і нестабільністю їх використання.  

Як і в Англії, передусім у XVI ст., спадкові родові назви виникали в середовищі вищих верств 
феодального суспільства.  Як правило, це назви за певним населеним пунктом, що був місцем 
проживання землевласника і тому вважався центром феодального володіння.  Початок закріпленню 
прізвищ як спадкових родових  назв  серед інших  прошарків суспільства поклало духовенство.  У 1632 р. 
Київський митрополит Петро Могила доручив парафіяльним священникам вести метрики народжених, 
одружених і померлих.  Проте більша частина метрик, датованих XVII-XVIII ст., містить лише імена 
людей, прізвиська там зустрічаються зрідка, і серед них переважають патронімічні утворення та назви 
осіб за професією, які ще не були спадковими назвами, закріпленими за родом, а лише прямими назвами 
по батькові та апелятивами, що вказували на заняття конкретної особи. 

Так було аж до того часу, коли було запроваджено державне нормування найменувань як в Австро-
Угорщині (патентом цісаря Франциска І від 21 лютого 1805 р.), так і в Російській імперії (Цивільним 
кодексом – «Новым гражданским уложением», запровадженим у 1826 р.), до складу яких входила на той 
час Україна.  Однак про широке існування прізвищ в Україні у сучасному розумінні цього терміна можна 
говорити лише починаючи з 30-х років XIX століття, коли на всій території, яку заселяли українці, 
особові найменування людей вже певною мірою усталилися.  Втім, основна маса населення України – 
селяни – отримали прізвища аж після скасування кріпацтва, тобто після 1861 р., коли на всій українській 
етнічній території було остаточно запроваджено кодифіковане право та відповідні правила користування 
особовими назвами [4].  

Таким чином, хронологічно становлення систем прізвищ в Англії та Україні відбувалося в різні 
періоди, чим частково пояснюються відмінності в структурі цих систем. 

Прізвища будь-якої мови становлять величезний за обсягом і надзвичайно розмаїтий за значенням 
основ лексичний шар цієї мови.  Для того, щоб вивчити цей лексичний шар у всьому багатстві його 
структурних елементів, необхідно розробити семантичну  класифікацію прізвищ цієї мови. 

Про семантику прізвищ можна говорити тільки як про значення їх твірних основ, безвідносно до 
будь-яких ознак чи властивостей носіїв цих прізвищ.  Первісно, коли утворювалась особова назва, вона 
обов’язково була вмотивованою і значимою, оскільки в її основі лежала певна характеристика, яка 
відрізняла її носія від інших людей.  Ознакою, яка впадала у вічі, могла бути і професія, і зовнішній 
вигляд, і національність, і місце проживання тощо.  Так виникали прізвиська, частина яких згодом 
закріпилася за нащадками перших носіїв як родові прізвища. 

У системі прізвищ будь-якої мови знаходять відображення різні сторони суспільної, господарської, 
культурної і мовної діяльності даного народу на різних історичних етапах.  У зв’язку з цим українські та 
англійські прізвища можна поділити на такі основні групи залежно від семантичного поля, до якого 
належить твірна основа прізвища: 

1.Прізвища, утворені від власних імен.  Сюди належать патроніми – прізвища, утворені від імені 
батька чи іншого предка по батьківській лінії; і матроніми – прізвища, які походять від імені матері. 

2.Прізвища, утворені від топонімів (географічних власних назв). 
3.Прізвища, які походять від етнонімів. 
4.Прізвища, утворені від слів, які загально вказують на місце проживання або окремі орієнтири 

місцевості. 
5.Прізвища, утворені за постійним заняттям або професією. 
6.Прізвища, які походять від слів, що вказують на соціальну приналежність людини. 
7.Прізвища, утворені від слів, які вказують на певну індивідуальну ознаку, фізичну або психічну 

властивість людини. 
8.Фітофорні прізвища, тобто прізвища, які походять від назв рослин. 
9.Зоофорні прізвища, тобто прізвища, які походять від назв тварин. 
10.Прізвища, які походять від назв предметів побуту.   
11.Прізвища, які походять від слів, що означають абстрактні поняття. 
12.Прізвища, утворені від загальних назв людей. 
13.Прізвища,  які  походять  від  слів,  що  вказують  на  родинні  стосунки. 
14.Прізвища, утворені від календарних назв. 
15.Прізвища, які походять від назв природних явищ. 
Звичайно, ці групи прізвищ є неоднаковими за кількісним складом: одні з них нараховують тисячі 

одиниць, в той час як інші включають не більше кількох десятків прізвищ.  Крім того, в англійській та 
українській мовах твірні основи прізвищ неоднаково розподілені по лексичних полях, що пояснюється 
відмінностями в національних культурах цих народів, специфічними особливостями процесів 
становлення систем прізвищ двох мов. 

Розглянемо вищеназвані семантичні групи прізвищ більш детально. 
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І. Одну з найбільших груп прізвищ як англійської, так і української мов становлять прізвища, 
утворені від особових власних імен (наприклад, Arnold, Charles, Edmund, Joseph, Percival, Terence, 
Vincent, Walter, Ben, Nick, Sam, Tim, Adcock, Peterkin, Davie, Jacklin, Christianson, Rogerson, Clements, 
Simons,  Ralphs; Аксентій,  Варава, Каленик, Андрушко, Богданець, Михайлечко, Карпик, Петрусь, 
Іванюха, Кузьмич, Гнатевич, Борисюк, Дем’яненко,  Давида, Охрімів, Олексин тощо).      В англійській 
мові вони становлять 28,1% від загального числа прізвищ; в українській мові –  близько 18,5% [5].  Більш 
високу частку цих прізвищ в англійській мові можна пояснити, очевидно, більш раннім хронологічним 
періодом становлення англійських прізвищ порівняно з українськими, адже найдавнішою базою для 
утворення індивідуальних найменувань, які згодом перетворились у прізвища, були саме імена предків. 

Крім того, в англійській мові значно ширший діапазон імен, від яких утворювались прізвища: базою 
для їх формування слугували в загальній кількості близько 800 імен, в той час як в українській мові – 
близько 200 імен. Ця разюча відмінність пояснюється тим, що при утворенні англійських прізвищ значну 
роль відіграли давньоанглійські та середньоанглійські імена (від них утворена третина патронімічних 
прізвищ), а також старофранцузькі, давньоскандинавські, валійські, давньодатські, германські імена, які 
разом виступили основою для утворення однієї п’ятої патронімічних і матронімічних прізвищ; в той час 
як в Україні становлення прізвищ відбувалося в період, коли некалендарні дохристиянські імена вже 
фактично вийшли з ужитку, і формування прізвищ відбувалося майже винятково на основі церковних 
імен.  Від неукраїнських імен утворено лише 5% відіменних прізвищ; це, як правило, польські, угорські, 
німецькі, румунські імена [5:20]. 

Необхідно відзначити, що в українській мові більшість імен стала основою для утворення 10-20 
прізвищ; від 25 імен утворено понад 20 прізвищ; від імен Григорій, Михайло, Семен, Степан, Федір, Яків 
– понад 50 прізвищ; від імені Іван, найпоширенішого чоловічого імені в XIX ст., – більше 100 прізвищ 
[5:9].  Водночас в англійській мові від більшості імен утворилось до 10 прізвищ; найбільш 
продуктивними основами виступили імена Adam, Nicholas, Gilbert, William, Alan, Michael, Paul, Richard, 
Simon, Ralph, Gerald, а також старофранцузькі імена Piers, Turbard, Fouques і давньоскандинавські 
Thurkettle, Thurstan тощо, від яких утворено від 20 до 30 прізвищ.  Як правило, і в українській, і в 
англійській мовах від рідкісних імен виникло загалом менше прізвищ, ніж від широковживаних імен. 

Основами для утворення як українських, так і англійських прізвищ ставали переважно імена 
чоловічого предка роду; це вказує на той факт, що, як правило, нащадки отримували прізвисько (а згодом 
і прізвище) від імені батька, і тільки в окремих випадках, наприклад, коли батько був невідомий, давно 
помер чи виїхав і весь тягар утримання сім’ї та виховання дітей несла мати, діти отримували від неї 
прізвище.  В англійській мові прізвища, утворені від жіночих імен, становлять серед відіменних близько  
10%; в українській мові їх частка становить 6% [5:11].  Найбільш продуктивними основами в англійській 
мові виявилися жіночі імена Mary, Annabel, Isabel, Matilda; в українській мові – Марія, Ганна, Катерина, 
Параска.  Зокрема, від жіночих імен були утворені такі англійські прізвища, як Agnes, Audrey, Barbary, 
Clarice, Eve, Florence, Jennifer, Lucy, Madge, Nell, Olive, Rosamund, Susan тощо, а також такі українські 
прізвища, як Гандзюк, Горпинич, Ївженко, Катрич, Магдалинчук, Марусин, Настасяк, Одарченко, 
Оксанич,  Паращин, Солоха, Танчин, Улитенко, Ярина, Явдощенко та ін. 

В українській мові виникли також прізвища, які не мають аналога в англійській мові. Вони 
утворилися від андронімів, тобто прізвиськ жінки по чоловікові, і знаходяться, таким чином, на 
пограниччі між патронімами і матронімами.  Це прізвища типу Адамишин, Гнатишин, Демчишин,  
Павлишин, Юрчишин, Романишин. 

ІІ.  Наступне основне джерело виникнення українських та англійських прізвищ – топоніми, тобто 
географічні назви, які свідчили про місце проживання або походження роду.  Таких прізвищ в 
англійській мові приблизно 33% від загальної кількості прізвищ.  Відтопонімічні прізвища також 
належать до найдавніших типів прізвищ і сягають своїм корінням у глибоку давнину.  Точно встановити, 
від назви якого саме населеного пункту утворене прізвище, часто буває важко, а то й неможливо, 
оскільки назви багатьох топонімів як в Україні, так і в Англії повторюються; велика кількість населених 
пунктів, від назви яких утворені прізвища, або давно перестали існувати, або змінили назву, а в 
прізвищах збереглися їх давні найменування.   

Чим більшу роль відігравало певне англійське графство для промисловості та торгівлі середньовічної 
Англії, тим більше прізвищ походить від топонімів цього графства.  Найбільше прізвищ утворено на 
основі назв населених пунктів Йоркширу і Ланкаширу (11,4% та 7,5% від загальної кількості прізвищ, 
утворених від топонімів).  Значна частка (5,8%) прізвищ цієї групи побудована на основі географічних 
назв Франції, що вказує на інтенсивні контакти між двома країнами після   Нормандського завоювання. 
Але серед українських прізвищ такі, які походять від неукраїнських топонімів, – рідкісні винятки.  

При структурному аналізі англійських відтопонімічних прізвищ впадає у вічі те, що фактично всі 
вони утворені лексико-семантичним способом, тобто шляхом переосмислення значення географічних 
назв, які, як правило, є складними іменниками, що складаються з двох основ. Перша основа – це 
прикметник, особисте ім’я або іменник, а другою основою найчастіше виступають давньоанглійські -
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leah, -ham, -tun, -ford, -wella, -feld, -burg, -burna, -wic і т. д. (Hatherley, Bingham, Lowton, Stratford, 
Coldwell, Cranfield, Sainsbury, Fairbourne, Elwick).  Іншою типовою структурною моделлю топонімів, від 
яких утворилися англійські прізвища, є модель «іменник + суфікс приналежності -ing + іменник» 
(Nottingham, Pilkington, Wellington).  

З іншого боку, в українській мові прізвищ, форма яких збігається з географічною назвою, всього 
кілька десятків (Москва, Печора, Конотоп, Бар, Галич, Горинь тощо).  Серед відтопонімічних прізвищ в 
українській мові домінують суфіксальні утворення.  До найпоширеніших суфіксів українських 
відтопонімічних прізвищ належать такі суфікси: -ськ-/-цьк-/-зьк-, -ець, -ич, -вич, -ович, -евич, -ук/-юк, -
ак/-як, -енк-о (Ольшанський, Канівець, Криванич, Виткович, Липкевич, Долинюк, Бучак, 
Миргородченко). 

ІІІ. Досить тісно з відтопонімічними прізвищами пов’язані прізвища, які походять від етнонімів, 
тобто назв етнічних груп, племен, народів тощо.  Це невелика група прізвищ – в англійській мові вони 
становлять приблизно 1% від усіх прізвищ.  Сюди належать такі англійські прізвища, як Allemand,  
Brettoner, Dutchman, English, French, Gall, German, Hollander, Irish, Jew, Saxon, Scott, Turk, Welshman 
тощо; та українські прізвища типу Литвин, Молдован, Грузин, Німець, Лях, Серб, Словак, Прус, 
Татарин, Українець, Циган, Чех, Швед, Волох, Угрин та ін.  В обох мовах ці прізвища походять від 
етнонімів тих народів, з якими найчастіше контактували носії цих мов.  Серед українських прізвищ цього 
типу осторонь стоїть низка прізвищ, утворених від назв діалектних груп: Бойко, Гуцул, Дуліба, Лемко, 
Чемерис і т. д. 

IV. Подібні до відтопонімічних прізвищ також прізвища, які утворені від слів, що загально вказують 
на місце проживання або окремі орієнтири місцевості.  Їх в англійській мові приблизно 9,7% від 
загальної кількості прізвищ.  Основні структурні моделі цієї групи англійських прізвищ такі: 

1. Прізвища, утворені від простих іменників лексико-семантичним способом: Alley, Bridge, Brook, 
Dale, Ford, Field, Glade, Hill, Isle, Land, Mount, Pond, Town, Valley, Wood тощо. 

2. Складні прізвища, в яких перша основа – іменник або прикметник, а друга основа – іменник: 
Churchyard, Eastlake, Smallridge, Hillhouse, Thornfield, Southland, Moorwood, Parkhill, Oakden, Northcliffe 
та ін. 
3. Прізвища, утворені суфіксальним способом:  

− за допомогою суфікса -s: Waters, Dales, Fields, Moors, Rivers, Shores, Woods і т.д. Є підстави 
припускати, що в даному випадку формант -s генетично пов’язаний з суфіксом множини; 
− за допомогою суфікса місця проживання -er: Comber, Peaker, Streamer, Streeter тощо;  
− за допомогою напівсуфікса -man: Bridgeman, Marshman, Moorman, Parkman, Pitman та ін. 
4. Типово англійським явищем є структурна модель «давньоанглійський прийменник aet або bi + 

давальний відмінок вказівного займенника se, seo – thaere, thaem + іменник»: Agate, Attwood, Atberry, 
Noak, Twell, Bywater, Bywood та ін. 

На відміну від англійських прізвищ, українські прізвища, що належать до даного семантичного класу, 
мають форму членних прикметників і утворені переважно: 

− суфіксальним способом: Острівний, Береговий, Степовий, Вигінний, Столичний, Боровий, 
Лісовий, Гребельний та ін.;  
− префіксально-суфіксальним способом: Заярний,  Заболотний,  Закалюжний,  Нагірний, 
Надбережний, Підцерковний, Підлужний, Присадний, Піддубний, Погребельний тощо. 
Лише незначна частина українських прізвищ цього семантичного класу  утворена лексико-

семантичним способом від іменникових твірних основ.  Це такі прізвища, як Байрак, Гай, Гора, Діброва, 
Майдан, Скала, Халупа, Пасіка і т. д. 

V. Значну групу прізвищ, як українських, так і англійських, становлять прізвища, утворені від назв 
професій і постійних занять.  Слід відзначити, що прізвиська, утворені від назв професій, особливо легко 
передавалися нащадкам і ставали родовими прізвищами, бо ж і саме ремесло за феодалізму часто 
переходило від покоління до покоління. 

Серед англійських прізвищ до цього семантичного класу належать 9,4%.  Як правило, при 
становленні прізвищ  цього типу прізвиська, які послужили їх основою, переходили до наступних 
поколінь або в незмінному вигляді (наприклад, Clerk, Herald, Bishop, Lawyer, Servant, Smith, Wright, 
Judge), або трансформувалися у суфіксальні утворення.  В англійській мові для цього використовувалися 
лише два суфікси: -s i -son, за допомогою яких була утворена порівняно невелика частка прізвищ цієї 
групи (8% від усіх прізвищ, основа яких пов’язана з назвами професій): Cooks, Porters, Reeves, Sellers, 
Vicars, Wards; Frearson, Parsonson, Sergeantson, Stewardson тощо; але в українських прізвищах широко 
використовувались не тільки патронімічні та матронімічні суфікси -евич, -ович, -ук/-юк, -чук, -ак/-як, -
енк-о, -ів, -ин, -ич, -ишин (Косаревич, Попович, Бондарук, Фурманчук, Кухтяк, Гончаренко, Шевців, 
Пастущин, Ткалич, Сторожишин тощо), а й зменшувані і  згрубілі  суфікси  -ець, -ок, -ко, -ик, -к-а, -усь, -
унь, -иськ-о, -ун, -ин-а, -айк-о (Гоподарець, Гайдучок, Отамашко, Чабаник, Музичка, Ткачусь, Війтунь, 
Ковалисько, Школун, Кравчина, Мельничайко та ін.) 
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Розгляд прізвищ, твірні основи яких пов’язані з різними видами занять і професій, особливо цікавий з 
точки зору історії культури, оскільки вони яскраво відображають картину суспільного життя періоду 
виникнення і закріплення прізвищ (в Англії – XIII-XV ст.; в Україні – кінець XVII – початок XIX ст.) 
стосовно таких його аспектів: 

− промисловість і ремесла: Barber, Mason, Shoemaker, Spinner, Saddler, Potter, Prentice, Goldsmith, 
Plowright, Weaver, Minter, Workman, Spurrier, Chaucer, Tinker, Turner, Webber, Gunner, Brewer, 
Carpenter; Стельмах, Бондар, Кушнір, Швець, Мельник, Ткач, Скляр, Гончар, Кравець, Дігтяр, Лимар, 
Папірник, Олійник, Пивовар, Скринник, Килимник, Шаповал і т. д.;   
− торгівля: Bagger, Ironmonger, Merchant, Mercer, Vinter, Spicer, Poulter, Peever, Oyler, Salter, Seller, 
Vender; Купець, Крамар, Шинкар, Корчмарик, Міняйло, Прасоль, Чумак та ін.; 
− сільське господарство: Gardiner, Reaper, Herdman, Plowman, Farmer, Shepherd, Oxnard, Swinerd, 
Lambert, Mower,  Thresher, Tiller, Youard; Газда, Гречкосій, Хлібороб, Косар, Конюх, Воловик, 
Телятник, Вівчар, Чабан, Свинар, Пастух, Бортник, Пасічник, Садівник тощо; 
− лісове господарство, мисливство, рибальство: Falconer, Fisher, Fowler, Grosvenor, Hawker, Hunter, 
Huntsman; Лісник, Лісничий, Стрілець, Лисобей, Рибалка і т.д.; 
− військова служба і морська справа: Archer, Commander, Bowman, Rider, Warrior, Sergeant, Mariner, 
Boatswain, Seaman, Steerman, Skipper; Гетьман, Козак, Запорожець, Пушкар, Пластун, Сердюк, 
Сотник, Полковник, Солдат, Жовнір, Рекрут, Гусар, Улан, Драгун, Піхур та ін.;  
− служба при дворянських помістях: Castellan, Chamberlain, Forester, Granger, Hallward, Knape, 
Lardner, Nave, Page, Panter, Porter, Servant, Steward, Valet, Spencer, Warrener; Дворак, Дворецький, 
Каштелян, Ключник, Шембилян, Пахолок, Челядин, Штангрет, Машталір тощо; 
− адміністративні і судові посади: Sheriff, Mayer, Reeve, Alderman, Judge, Bailiff, Chancellor, Cryer, 
Lawyer, Sumner, Proctor; Буймиструк, Воєвода, Староста, Депутат, Ратушний, Войтенко, Солтис, 
Присяжний, Секретар, Возний та ін.; 
− освіта і мистецтво: Teacher, Scrivener, Painter, Graver, Grammar, Singer, Bard, Chanter, Fiddler, 
Harper, Organer, Piper, Flutter, Trumper, Hornblower; Книжник, Логік, Філософ, Шкільник, Маляр, 
Співак, Музика, Скрипник, Цимбаліст, Дудар, Кобзар, Сопільняк тощо; 
− церква і релігійне життя: Deacon, Bishop, Cardinal, Chaplein, Churchward, Frere, Priest, Monk, 
Pardner, Pope, Pontifex, Preacher, Prior, Prevost, Nunn, Sexton, Pilgrim, Vicar; Папаримський, Папіж, 
Владика, Пустельник, Піп, Дяк, Паламар, Титаренко, Мних, Гумен, Пустельник, Вікарчук, 
Костельний, Ксьондз, Патер, Кармаліта тощо. 
Специфічну групу українських прізвищ становлять прізвища, утворені від метафоричних, іронічно-

зневажливих і глузливих прізвиськ представників різних ремесел, професій, занять: Мелимука, 
Сухомлин, Крупидеренко колись були прізвиськами мельників; Мастикаша,  Замриборщ, Печибаба, 
Печихвіст – прізвиськами кухарів і пекарів; Дуботовк, Короцюк, Дубогризенко, Корощупенко – теслярів; 
Козоріз, Козолуп, Козодав, Порайкишка, Проколикишка – прізвиськами різників; Тягнишкура – 
прізвиськом шевців; Засядьвовк, Гонивовк, Убийвовк – прізвиськами мисливців; Дармограй, Лихограй – 
музик; Вертипорох – прізвиськом селітряників, Шклобій – склярів; Лихолат чи Лихолатник – кравців і т. 
д. 

VI. Тісно пов’язаними з прізвищами, утвореними від назв професій, є прізвища, які походять від слів, 
що вказують на соціальну приналежність людей; однак ці два класи прізвищ не тотожні.  Прізвищ, твірна 
основа яких пов’язана з соціальною приналежністю, небагато і в українській, і в англійській мовах; вони 
дають чітку картину розшарування феодального суспільства на різні верстви.  До таких прізвищ 
належать: Baron, Count, Duke, Earl, King, Knight, Lord, Squire, Sire, Prince, Roy, Seneschal, Gentleman, 
Gentry, Freeman, Noble, Thane, Bond, Villain, Vassal, Tennant, Yeoman; Цар, Король, Цісар, Шляхта, Дідич, 
Паничик, Князь, Боярчук, Дворянин, Міщанин, Мужик, Кріпак, Мугир, Підданок, Слободян та ін. 

VII. Значний пласт сучасних українських та англійських прізвищ становлять прізвища, основою для 
утворення яких була певна особиста ознака людини, що виділяла її з-поміж її оточення.  В англійській 
мові цей семантичний клас становить приблизно 5%  від загальної кількості прізвищ.  Українські та 
англійські прізвища, що належать до цього класу, можна поділити на дві великі групи: 

1. Прізвища, утворені від назв фізичних ознак людини. 
Індивідуальними ознаками, що вирізняли  людину серед інших людей, могли бути: 
− зріст: High, Large, Long, Longfellow, Tallman, Upright, Little, Low, Short, Small, Stubbing; Велет, 
Великий, Великийчоловік, Довгий, Малий, Мацюпа, Куций, Короткий тощо; 
− будова тіла: Fatt,  Stout,  Thick, Bradman, Thin,  Gaunt,  Lean, Lank,  Slight, Meager, Thin; Гладкий, 
Товстий, Грубий, Широкий, Худий, Узький, Тендітний, Худотепий, Сухий та ін.; 
− зачіска і колір волосся: Blacklock, Fairfax, Redhead, Bald, Curl, Grey, Blondel, Rudd, Russ, Hoar, 
Whitelock; Чорний, Рудий, Сивий, Чуб, Куйовда, Патлай, Пелехатий, Чуприна, Кудря, Лисий, 
Кошлатий і т. д.; 
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− колір обличчя: Crone, Dow, Earp, Gethin, Swart, Sanguine; Краснощок, Смаглий, Червонощок, 
Чорнопиский, Червонопиский, Чорнокожа тощо; 
− окремі частини тіла: Tooth, Foot, Shank, Back, Skin, Hand, Shoulder, Halse, Legg, Nagel, Beard, 
Shinn; Головатий, Чолач, Губа, Ухач, Носаль, Чорноокий, Гнилозуб, Довгошия, Ротань, Лікоть, 
Довгоп’ят, Литка тощо; 
− хода: Proudfoot, Lightfoot, Steptoe; Легкоступ, Кандиба, Дроботун, Топтун, Швендя тощо; 
− фізичні вади: Crump, Blind, Cruickshank, Dunch, Arles, Scafe; Глухий, Сліпий, Катернога, 
Горбатий, Кривий, Темний і т. д.; 
− вади мовлення: Balfe; Цокало, Цмокало, Штокало, Гакало, Няйкало, Киркало, Шепеленко, Заїка, 
Картавий та ін.; 
− загальне враження, яке справляє зовнішній вигляд: Lovely, Bonny, Fair, Fairman, Fine, Drabble; 
Гожий, Принадний, Чепурний, Бридун, Хорошко, Лиховид тощо. 
2. Прізвища, утворені від назв психічних ознак людини. 
На позитивні характеристики вказують прізвища типу: Blythe, Coy, Darling, Gallant, Good, Jolly, 

Curtis, Constant, Goodfellow, Valiant, True, Wise, Bold, Tidy, Witty, Precious, Meek, Merry; Ласкавий, 
Субтельний, Любий, Мирний, Добрій, Смілик, Терпеливець, Коханий, Моторний, Жвавий, Швидкий, 
Мудрий, Веселий, Працьовитий, Щедрий, Небоян і т. д. 

З негативними характеристиками пов’язані прізвища типу: Base, Grimm, Savage, Greedy, Giddy, Tatler, 
Tricker, Treacher, Trollope, Slack, Stern, Haggard, Warlock, Loveless, Careless, Loud, Wroth; Скоробреха, 
Самохвал, Крикун, Хваста, Заздра, Грубіян, Понурко, Буркун, Слабодух, Тюхтя, Плаксивий, Окрутний, 
Скупий, Шахрай, Кривдун, Тупичка, Забарило тощо. 

Характерно, що, порівняно з українськими прізвищами, твірні основи англійських прізвищ цієї групи 
є більш нейтральними, і частка прізвищ, які пов’язані з позитивними та негативними характеристиками, 
приблизно однакова.  Серед українських прізвищ переважна більшість носить насмішкуватий, іронічний 
характер, дошкульно висміює різні вади особистості, вирізняється більшою образністю та ширшим 
діапазоном словотворчих засобів. 

VIII. Фітофорні прізвища становлять в англійській мові приблизно 0,9% від загальної кількості 
прізвищ.  Серед їх твірних основ – назви дерев, квітів, сільськогосподарських культур, а також назви 
окремих частин рослин: Birch, Cherry, Elm, Maple, Pine, Daisy, Poppy, Rose, Violett, Barley, Pepper, Bean, 
Garlic, Blossom, Flower, Greenleaf, Peascod, Seed, Twigg; Береза, Верба, Смерека, Тополя, Дуб, Кульбаба, 
Фіалка, Барвінок, Капуста, Кукурудза, Морква, Цибуля, Гарбуз, Квітка, Колос, Корінь, Струк та ін.  

 IX. Зоофорні прізвища становлять в англійській мові приблизно  2,6% від загальної кількості 
прізвищ.  Вони утворені від назв звірів, птахів, риб, комах: Bear, Camel, Deer, Fox, Hart, Lamb, Mole, Ram, 
Sheep, Dove, Falcon, Gull, Mallard, Nightingale, Partridge, Swan, Thrush, Wren, Codling, Bass, Herring, Pike, 
Trout, Bee, Drane, Wasp; Білка, Кіт, Серна, Ведмідь, Заєць, Рись, Пацюк, Черепаха, Ворона, Гусак, 
Журавель, Качка, Лебідь, Орел, Снігур, Чайка, В’юн, Карась, Лящ, Лин, Муха, Блоха, Жук, Кліщ, Хрущ 
тощо.    

X. Предмети побуту також широко представлені серед твірних основ англійських та українських 
прізвищ. Від їх назв утворено 2,3% англійських прізвищ.  В межах цього класу можна виділити такі 
семантичні групи: 

− прізвища, утворені від назв знарядь праці або їх частин: Bellows, Plow, Shovel, Wheel, Needle, 
Nail; Шило, Цвях, Пилка, Прядка, Ціп, Спиця, Чепіга, Сворінь і т. д.; 
− прізвища, твірні основи яких означають предмети хатнього устаткування і щоденного вжитку: 
Bench, Key, Bottle, Spurr, Baskett, Pouch, String, Rope, Sack, Satchell; Драбина, Торба, Макогін, Кіш, 
Ковдра, Кочерга, Макітра, Склянка, Глек, Козуб, Скринька та ін.; 
− прізвища, які походять від назв страв та їжі: Bacon, Butter, Cheese, Costard, Goodale, Honey, 
Pottage, Spice, Meale, Beveridge; Булка, Вареник, Галушка, Борщ, Квас, Книш, Масло, Толокно, 
Сметана, Бублик, Куліш, Калач, Каша тощо; 
− прізвища, утворені від назв одягу і взуття: Broadbelt, Cape, Boot, Bonnet, Doublet, Gauntlet, Helm, 
Hood, Mantel, Shirt, Shorthose; Капелюха, Панчоха, Шапка, Шуба, Шкарпета, Ковпак, Фартух, Постіл, 
Плахтина, Кожух, Чобіт та ін.; 
− прізвища, твірні основи яких пов’язані зі зброєю: Blade, Bow, Dagger, Shield, Sling, Spear, Sword; 
Бомба, Куля, Сагайдак, Шрот, Карабiн, Стемпель тощо; 
− прізвища, які походять від назв музичних інструментів: Flute, Harp, Organ, Pipe, Trump, Whissell; 
Бандура, Дуда, Ліра, Скрипка, Сопілка, Барабан і т. д.; 
− прізвища, утворені від назв транспортних засобів: Barge, Ferry, Boatte, Galley; Карета, Корабель, 
Човен, Коляса тощо; 
− прізвища, які походять від назв грошових одиниць: Bezant, Ducat, Farthing, Halfpenny, 
Moneypenny, Pound, Shilling; Гривна, Копійка, Коруна, Грош, Четвертак та ін.; 
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− прізвища, твірні основи яких є назвами речовин і матеріалів: Clay, Gold, Flint, Silver, Steel, Stone, 
Wax, Marble; Гонта, Смола, Кришталь, Кремінь тощо. 
XI. Частина прізвищ української та англійської мов утворена від твірних основ, які означають 

абстрактні поняття.  Зокрема, в англійській мові таких прізвищ 0,8%; майже всі вони сягають своїм 
корінням у старофранцузьку мову. 

До цього класу прізвищ належать такі прізвища: Justice, Marvell, Pardon, Prudence, Verity, Vigour, 
Craft, Comfort, Conquest, Counsel, Faith, Folly, Barter, Charity, Fortune, Treasure, Welfare, Wisdom, Worship, 
Virtue, Pride, Bliss; Біда, Ганьба, Незгода, Заморока, Доля, Журба, Кривда, Нудьга, Потіха, Правда, 
Порада, Скрута, Тарапата, Біль, Поспіх, Догляд, Морока, Смуток, Утрата, Химера і т. д. 

XII. Незначна кількість прізвищ української та англійської мов походять від загальних назв людей.  В 
обох мовах таких прізвищ приблизно два десятки: Male, Hum, Fellows, Friend, Guest, Ladd, Neighbour, 
Maiden; Особа, Земляк, Легінь, Юнак,  Старик, Парубій та ін. 

XIII. Українських та англійських прізвищ, які утворені від слів, що означають родинні стосунки, 
небагато; втім, це пояснюється тим, що діапазон таких слів невеликий.  До прізвищ цього семантичного 
класу належать такі прізвища: Bairnfather, Fairbrother, Son, Husband, Godson, Child, Cousin, Kinsman, 
Widdows, Twinn; Найда, Неня, Сирота, Батько, Єдинець, Пасірб, Наслідник, Одинак тощо. 

XIV. Кілька десятків прізвищ завдячують своїм утворенням календарним назвам: Averille, Friday, 
Easterday, Lent, Monday, Spring, Winter; Весна, Зима, Середа, П’ятниця, Субота, Квітень, Марець тощо.  
Ці прізвища, очевидно, походять від прізвиськ, що були пов’язані в першу чергу з фіксацією часу 
народження дитини. 

 XV. Останню групу прізвищ становлять прізвища, твірні основи яких є назвами природних явищ.  
Таких прізвищ кілька десятків в обох мовах: Cheal, Frost, Snow, Storm, Tempest, Wind, Merryweather; 
Завірюха, Негода, Погода, Сльота, Хмара, Вітер, Град, Мороз, Суховій та ін. 

Структурна класифікація лексики певної мови тісно пов’язана зі способами словотвору, 
характерними для даної мови, оскільки саме завдяки словотвору на базі твірних основ будуються похідні 
слова. Аломорфні риси структурних типів прізвищ різних мов значною мірою визначаються різницею в 
типах словотвору, характерних для цих мов. 

Так, українська мова є мовою флективно-фузійною.  Як результат, основним способом словотвору, в 
тому числі і творення прізвищ, є афіксація, яка полягає в приєднанні до кореневої морфеми дериваційних 
афіксів. В межах афіксації виділяють суфіксальний, префіксальний і префіксально-суфіксальний способи 
словотвору. Значно менше слів, у тому числі і прізвищ, в українській мові утворено завдяки 
основоскладанню і безафіксному (регресивному) способу.   

З іншого боку, англійська мова – це мова слабо флективна,  яка  має  виражені  риси  ізолюючого  
типу  з елементами аглютинації.  Відповідно, основоскладання є одним з найпродуктивніших способів 
словотвору, як і конверсія, хоч афіксація також відіграє значну роль.   

При аналізі структури англійських та українських прізвищ впадає у вічі той факт, що значна їх частка 
графічно і фонетично повністю збігається з іменниками-загальними назвами, від яких вони походять.  
Вони утворені лексико-семантичним способом, оскільки в даному випадку слово не переходить до іншої 
частини мови і не змінює своєї морфологічної будови, але відбувається переосмислення його значення і 
перехід до іншої групи в межах даної частини мови (у випадку утворення прізвищ – від групи загальних 
назв до групи власних назв).   

Дещо складнішими є випадки творення прізвищ на основі переосмислення слів, які належать до 
інших частин мови (не іменників) – прикметників, дієслів тощо.  В англійській мові такі випадки можна 
класифікувати як прояви конверсії, оскільки прізвища цього типу приймають всю парадигму і діапазон 
синтаксичних функцій іменників; тоді як в українській мові утворення прізвищ шляхом конверсії – 
досить рідкісне явище; частіше вони утворюються способом часткової субстантивації прикметників, 
оскільки, як правило, такі прізвища частково зберігають прикметникову парадигму. 

Таким чином, можна створити наступну структурну класифікацію українських та англійських 
прізвищ: 

І. Мономорфемні прізвища.  До них належать: 
1. Прізвища, утворені лексико-семантичним способом. 
2. Прізвища, утворені регресивним (безафіксним) способом. 
3. Прізвища, утворені шляхом конверсії та часткової субстантивації прикметників. 

ІІ. Поліморфемні прізвища.  Сюди відносяться: 
1. Деривати, тобто прізвища, утворені     афіксацією: 

а) прізвища, утворені суфіксальним способом; 
б) прізвища, утворені префіксальним способом; 
в) прізвища, утворені префіксально-суфіксальним способом.  

2. Складні прізвища. 
3. Прізвища-композити, тобто такі, що є результатом інтеграції словосполучень. 
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Розглянемо докладніше кожен із цих структурних класів англійських та українських прізвищ. 
І. Один із найбільших структурних класів прізвищ  української та англійської мов становлять 

мономорфемні прізвища.  Серед англійських прізвищ мономорфемних – 35,67%; серед українських – 
14,2%.  Майже всі з них утворені лексико-семантичним способом від іменникових твірних основ. Однак 
приблизно 200 українських прізвищ утворені способом, зовсім не властивим англійським прізвищам, 
тобто регресивним (безафіксним) способом.  Вони побудовані шляхом відкидання суфікса від твірної 
основи дієслова.  Це прізвища типу Кида, Кліпа, Кошла, Хваста, Рюма, Скуба, Прийма, Тріщ, Мац, 
Жмур, Брик, Лущ тощо.   

Для англійських прізвищ більш характерною є конверсія як спосіб  словотвору.  Як правило, твірною 
основою при утворенні англійських прізвищ шляхом конверсії виступають прикметники (Short, Merry, 
Pretty, Swift, Green, Hard, Idle, Young, Bright, Tough); однак 15 англійських прізвищ були утворені 
конверсією дієслів (Blow, Chase, Prance, Shove і т. д.).   

Серед українських прізвищ, утворених шляхом конверсії, також вирізняється невелика їх група 
(близько 70 одиниць), що складається з прізвищ, які походять від скам’янілих дієслівних форм.  За 
походженням це або дієслова у формі другої особи однини теперішнього часу (Бачиш, Береш, Ганиш, 
Містиш), або у формі минулого часу (Була, Влізло, Лило), або ж дієслова у формі другої особи однини 
наказового способу (Бажай, Бий, Грай, Гуляй, Доскоч, Прощай, Чуй, Цькуй).  

Усі українські прізвища, утворені від скам’янілих дієслівних форм, повністю субстантивувалися, як і 
прізвища, утворені конверсією прислівників, службових слів, вигуків (наприклад, Красно, Згола, Часто, 
Най, Нехай, Пак, Гей тощо).   

Частина українських прізвищ утворена частковою субстантивацією прикметників.  Вони зберегли 
прикметникові форми відмінювання за відмінками і родами, незважаючи на повну субстантивацію свого 
значення і синтаксичних функцій.  Як і англійські прізвища, що були утворені конверсією прикметників, 
вони, як правило, походять від твірних основ, які вказують на певну індивідуальну ознаку людини 
(Дебелий, Світлий, Хороший, Гарячий, Масний, Лютий, Цікавий, Святий та ін.) 

ІІ. Поліморфемні прізвища становлять більшість як англійських, так і українських прізвищ.  Для 
української мови більш характерним способом словотвору є афіксація.  75,8% українських прізвищ 
[5:193] утворено за допомогою афіксів у порівнянні з 20 % англійських прізвищ цього типу. 

Серед українських прізвищ-дериватів переважають суфіксальні утворення.  Загальна кількість 
суфіксів, які входять до складу українських прізвищ, становить майже півтори сотні [5:101].  Ці суфікси 
можна умовно поділити на такі основні групи: 

1. Патро- і матронімічні суфікси, які утворювали прізвища не тільки від власного імені батька чи 
матері, а й від первісного прізвиська, назви професії, етноніму, індивідуальної ознаки основоположника 
роду. До найпоширеніших суфіксів цього типу належать такі суфікси:  -енк-о,   -ук/-юк, -чук, -ак/-як, -
чак, -ич, -ович, -евич (Марченко, Гонтарук, Кравчук, Гавриляк, Марунчак,  Павлич, Бондарович, 
Борисевич). 

2. Суфікси, які вказують на походження з певної місцевості  чи  території:  -ськ-/-зьк-/-цьк-,  -ець,  -ич,  
-ович, -евич, -ук, -юк, -ак, -як, -енк-о та ін. (Рогатинський, Волинець, Криванич, Устиянович, 
Підлужевич, Поліщук, Самборак, Ставищенко тощо).  

3. Згрубілі та зменшувані суфікси, які надають індивідуальним найменуванням певного емоційного 
забарвлення: -ко, -ечк-о, -ейк-о, -усь, -ик, -иськ, -о, -аш, -иш, -хн-о, -ій, -ик-а та ін. (Гринько, Лучечко, 
Матвієйко, Ткачусь, Ганусик, Ковалисько, Ілляш, Гавриш, Юхно, Кузій, Федорика тощо). 

4. Суфікси з атрибутивним значенням: -ань, -ай, -ак, -ій, -ук/-юк, -аш, -ич і т. д. (Довгань, Рудай, 
Мудрак, Ясній, Хром’юк, Худаш, Сірич та ін). 

5. Агентивні суфікси: -ил-о, -яйл, -о, -ко, -ун, -ій тощо (Борило, Міняйло, Смішко, Щебетун, Ревій і т. 
д.) 
Діапазон суфіксів англійських прізвищ значно вужчий.  До типових суфіксів належать: 

1. Суфіксальні форманти -son i -(e)s, які мають патронімічне значення.  Формант -son вказував, чиїм 
сином був іменований, а суфікс -(е)s виражав посесивні відношення, наближаючись за значенням до 
суфікса присвійного відмінника іменників (наприклад, Robertson, Masterson, Maryson, Scotson; Alberts, 
Parkers, Reeves, Widdows та ін.) 

Але в прізвищах, утворених від топонімів або орієнтирів місцевості, формант -(e)s генетично 
споріднений з суфіксом множини (Moors, Hills, Lanes, Ridges, Roads, Isles, Brooks тощо). 

2. Агентивні суфікси -er, -estre.  Вони додавалися до твірної основи, яка виступала або іменником 
(Bagger, Beller, Hatter, Kitchener, Sacker, Spooner, Webster), або дієсловом (Binder, Carver, Drinker, Ringer, 
Shooter, Washer, Watcher, Dyster, Shopster і т. д.) 

3. Суфікс місця проживання -er (Banker, Gater, Houser, Laker, Pooler, Wester, Londoner тощо). 
4. Суфікс -ing, який має значення приналежності (Kipling, Notting, Golding, Fielding та ін.) 
5. Демінутивні суфікси, характерні для патронімів і матронімів: -kin, -ie/-ey/-y, -in, -et/-ett, -el/-ell,    -

lin тощо (Peterkin, Robbey, Phippin, Simonett, Martel, Tomlin і т. д.) 
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Особливий статус має формант -man, який має риси як кореня, так і суфікса, і тому може бути 
віднесений до напівсуфіксів.  Він широко використовувався для утворення англійських прізвищ від 
іменникових основ (Appleman, Castleman, Cowman, Dollman, Flaxman, Templeman, Waterman, Honeyman, 
Lakeman, Silverman, Glassman, Henman, Spearman тощо). 

Префіксальний спосіб словотвору, на противагу до суфіксального, дуже рідко використовувався для 
утворення українських прізвищ (наприклад, Небрат, Неміж, Накапелюх, Надрага та ін.) 

В англійських прізвищах префіксальні форманти є виключно запозиченими.  Це гаельський  mac-, 
ірландський O’, валійський ab-/ap-, старофранцузький fitz- (MacClement, O’Boylan, Apsimon, Fitzmaurice 
тощо).  Вони служать, як правило, для утворення лише патронімічних прізвищ. 

Значно частіше за префіксальні утворення зустрічаються українські прізвища, утворені змішаним 
префіксально-суфіксальним способом.  Здебільшого префікс вказував на просторове відношення 
новоназваного предмета до іншого предмета, вираженого словом-твірною основою, а суфікс виконував 
передусім структурну роль творення іменника-власної назви.  В утворенні прізвищ префіксально-
суфіксальним способом беруть участь префікси без-,  за-, ви-, на-, над-, не-, недо-, по-, при- та ін., а 
також близько трьох десятків суфіксів. До прізвищ, утворених префіксально-суфіксальним способом, 
належать такі прізвища, як Безручко, Задесенець, Вибранець, Нагірняк, Надозірний, Неспляк, Недомірко, 
Похилько, Притуляк тощо. 

Серед англійських прізвищ префіксально-суфіксальні утворення зустрічаються надзвичайно рідко.  
Це патронімічні прізвища з вищезгаданими запозиченими префіксальними формантами і посесивним 
суфіксом -s: Prichards, Fitzsimmons, Prodgers і т.д. 

Складні прізвища значно більш характерні для англійської мови, ніж прізвища, утворені афіксацією. 
До складних належать 43,7% англійських прізвищ. Однак лише 2,5% українських прізвищ утворені 
основоскладанням [5:175]. Структурні моделі англійських та українських складних прізвищ також 
відрізняються. 

Найтиповіша модель будови англійських складних прізвищ – це модель «іменник + іменник»: 
Wheatland, Bairnfather, Cockcroft, Horsenail, Gatehouse, Barleycorn, Stonestreet, Kinglake, Shipwright.  
Незначна частина українських прізвищ утворена за подібною моделлю «іменник + інфікс + іменник» : 
Кожедуб, Лісогор, Смаковус, Солоух та ін. 

Друга за частотою вживання модель складних англійських прізвищ – модель «прикметник + 
іменник»: Younghusband, Wildblood, Redhead, Greenhill, Greathouse, Brownsmith, Fairweather, Truelove.  
Досить типовою є подібна модель «прикметник  +  інфікс  +  іменник» і  для українських прізвищ: 
Біловус, Рябокінь, Лиходід, Маловічко, Сухомлин, Кривоніжка тощо. 

Найтиповішою моделлю будови українських складних прізвищ виступає поєднання  іменникової  і  
дієслівної  основ  у різних комбінаціях (наприклад, Богомаз, Козоріз, Пивовар, Гризодуб).  Часто 
дієслівна основа виступає у формі другої особи однини наказового способу:  Дериземля, Підкуймуха, 
Шумивода, Покиньчереда, Роздайбіда, Цідибрага, Підкопайгора, Пробийголова, Тягнирядно.  В 
англійській мові лише близько двох десятків прізвищ утворено за подібною моделлю: Benbow, Turnbull, 
Waghorn, Cutbush, Drinkwater, Makepeace, Spendlove, Shakespeare та ін. 

Характерною рисою українських складних прізвищ є також часте використання моделі «прислівник + 
дієслово» : Дармограй, Легкоступ, Косогляд, Тихолаз, Пустовар.  Але англійській мові така модель 
зовсім не властива, і лише декілька прізвищ утворені за моделлю «дієслово + прислівник» : Dolittle, 
Treadwell, Golightly, Standeven, Startup тощо. 

Помітна різниця між англійськими та українськими складними прізвищами і в семантичному плані.  
Більшість українських складних прізвищ виникли як насмішкуваті прізвиська і мають виразний 
іронічний відтінок; англійські ж складні прізвища, як правило,  несуть нейтральний характер: переважна 
їх більшість вказує на місце проживання першого носія індивідуального найменування. 

Окремі лінгвісти в межах складних слів виділяють окрему підгрупу складних дериватів, які 
складаються з кількох словотворчих основ та дериваційної морфеми.  В англійській мові прізвища-
складні деривати представлені в обмеженій кількості і будуються лише за такими моделями: 

− «іменник + суфікс приналежності -ing +  іменник»: Wallingford, Teddington, Rockingham, 
Stillingfleet, Hemington, Willingham та ін.; 
− «прикметник + іменник + суфікс -s»: Runacres, Smallbones, Blamires, Whitesides тощо; 
− «іменник + іменник + суфікс -s»: Rylands, Sowerbutts, Sheepshanks, Woodgates та ін.; 
− «іменник + дієслово + суфікс -er»: Leadbeater, Lymburner, Billiter, Ashburner і т. д. 
Серед українських прізвищ складних дериватів фактично немає. 
Нарешті, близько півсотні  українських прізвищ є композитами, тобто виникли внаслідок інтеграції 

словосполучень: Панібудьласка, Колядинемаю, Нездоймишапка, Некормигість, Неприймибрата тощо.  
До цієї групи можна віднести також англійські прізвища, побудовані згідно з моделлю 
«давньоанглійський прийменник aet або bi + вказівний займенник thaem, thaere + іменник», хоча 
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семантично ці утворення ближчі до українських префіксально-суфіксальних прізвищ: Bythesea, 
Bytheway, Attenborough, Attridge тощо. 

Таким чином, прізвища як один із компонентів ідентифікації людини становлять важливий пласт 
антропонімікону будь-якої мови.  Систематичне наукове вивчення цього лексичного шару англійської та 
української мов вимагає створення  семантико-структурної типології англійських та українських 
прізвищ, яка дозволяє виявити на семантичному і структурному рівнях їх ізоморфні та аломорфні риси, 
що пов’язані з особливостями еволюції та внутрішньої організації відповідних мов. Без сумніву, 
прізвища будуть завжди привертати увагу дослідників, захоплюючи можливостями проникнення у 
глибину віків і розкриття таємничих і непрочитаних сторінок історії тієї чи іншої мови. 
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УДК 800 
О.В. Корень 

СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ МОДЕЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ 

Розглянуті основні підходи до конструювання моделей прислів’їв, визначені вимоги до них та принципи їх 
побудови. Виявлені частотні та продуктивні структурно-семантичні моделі прислів’їв, їх прагматичний 

потенціал. 

Лінгвісти в пошуках об’єктивних методів дослідження часто звертаються до моделювання. Проблема 
моделювання тих чи інших одиниць мови є такою, що постійно розроблюється у сучасній лінгвістиці. Не 
є виключенням і пареміологія. У фонді кожної мови існують чіткі моделі прислів’їв, а самі прислів’я 
зводяться до кінцевого списку [1: 12]. Вважається доцільним систематизувати пареміологічні одиниці за 
їх формально-змістовним аспектом. Структура та семантика прислів’їв зумовлює появу та 
функціонування структурно-семантичних моделей цих одиниць. Правомірність появи моделей прислів’їв 
об’єктивується їх поверхневою структурою, конструйованою за певними традиційними фреймами, що 
корелюють з глибинною підтекстовою інформацією та прагматичними настановами.  

Актуальність виділення моделей прислів’їв об’єктивується, крім того, філософським розумінням 
процесу моделювання, бо в цьому процесі як засобі пізнання дійсності людина відволікається від 
випадкових явищ і заглиблюється в суть проблеми, відкриваючи закони природи та суспільства. Саме 
абстрактні моделі, на думку Е.Я.Мороховської, є ефективним засобом проникнення у таїни 
комунікативного механізму природних мов [2 : 6]. В.А. Штофф у зв’язку з цим зазначав, що модель - це 
така уявна або матеріально реалізована система, що, відображаючи об’єкт дослідження, здатна заміняти 
його так, що її вивчення дає нам нову інформацію про цей об’єкт [3 : 19].  

У вузькому розумінні модель виступає аналогом об’єкта, який використовується для відтворення його 
властивостей, структури та функції. Моделі мають спільні ознаки, а їх типологічна класифікація, як 
правило, реалізується на основі тих критеріїв, що висуваються автором як провідні для встановлення 
якісної характеристики того чи іншого типу моделей [2 : 20-21].  

У дослідженні об’єктом лінгвістичного моделювання виступають прислів’я, що за своєю поверхневою 
маніфестацією є реченнями. Різні аспекти моделювання речень достатньо розроблені у вітчизняній 
лінгвістиці (Е.Я. Мороховська, Г.А. Золотова, А.М. Мухін та інші). Але при цьому зазначені моделі 
потребують значної доробки щодо їх семантико-синтаксичної репрезентації. Спільною рисою, яка 
поєднує різні системи моделей речення, є редукційний підхід до матеріалу, намагання виділити «мінімум 
речення», або мінімальне оточення дієслова [4 : 13]. Мінімум речення, його структурна суть позначається 
у лінгвістиці як: предикативний мінімум, формула речення, структурна основа, схема речення, 
кондомінація, ядерне речення, базисне речення [5 : 125]. При моделюванні доцільною є відмова від 
мінімалістських тенденцій [6 : 78-79]. Реальне речення орієнтовано не на дієслово з його валентністю, а 
на зображену у ньому  позамовну ситуацію. Емпірична ситуація в реченні має свої атрибути та 
різноманітні параметри. Останні включаються в семантичну структуру речення в залежності від мети та 
умов комунікації [4 : 16].  

Іншою лінгвістичною проблемою при розробленні питань моделювання речення є відсутність 
належної методики розпізнання моделей тієї чи іншої мови. За традицією головними критеріями 
виділення моделей виступають принципи завершеності речення та системності. Дистинктивна ознака 
моделі - це її структурна модифікація. Різні моделі характеризуються різною здатністю до модифікації, а 
здатність до  структурних  модифікацій однакова для всіх речень, що будуються за цією моделлю [7 : 
151]. При всій різноманітності підходів до визначення моделі найбільш релевантними виступають 
наступні вимоги до моделі, сформульовані Г.А. Золотовою. Модель є живим взірцем, готовим до 
використання у суттєвому, його предикативному мінімумі, конституйованому синтаксичними формами, 
що виражають типове значення [5 : 125].  Козловський В.В. уважає, що кожна модель, як єдність 
постійних елементів, виражає властивий даному структурному прислів’ю-реченню семантичний 
(модальний) зміст [8 : 7].  

Указані вимоги релевантні для виділення моделей прислів’їв. Все ж слід зазначити, що ці паремії є 
особливим видом речення - реченням-текстом з інгерентними характеристиками, що відрізняють їх від 
звичайного речення або від типового тексту. Слушним є висунення аддитивних вимог до моделі 
прислів’їв, які формально є реченнями, а змістовно репрезентують тексти. Синтаксичні конструкції цих 
речень подають загальну модель мовного бачення світу [9 : 6].  

У моделях прислів’їв доцільно виділити три плани. Перший план - граматико-структурний, у якому 
має місце символічна маніфестація. Разом з В.С. Юрченко ми виділяємо синтагматичний аспект як 
співвідношення елементів структури речення на лінійній (синтагматичній) осі, яка є віссю об’єктивного 
часу. У семантичному аспекті знаходить своє відображення позамовна дійсність. Модальний аспект 
розглядається як відношення змісту речення до позамовної дійсності у формах граматичного часу та 
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способу. В цьому відношенні категорія предикативності є структурною основою для синтезу згаданих 
категорій [10 : 123].  

Другий план передбачає аналіз глибинної структури моделі прислів’їв, що конструйовані за певним 
взірцем. Третій план пов’язаний з прагматичним потенціалом прислів’їв, із їх здатністю брати участь у 
тих чи інших мовленнєвих актах. Звернення до прагматичного аспекту зумовлюється його провідною 
роллю у змістовній структурі паремій. У ньому відображається комунікативне призначення прислів’їв, їх 
використання адресантом у якості знаряддя мовленнєвої дії, їх вплив на поведінку та діяльність адресата 
[11 : 5-6]. Функціональний аспект прислів’їв треба розглядати, виходячи з трьох типів ситуацій 
/інтерактивної ситуації, ситуації прислів’я та контекстної ситуації/. Пареміологічна функціональність 
репрезентована прагматичною, соціальною та моделюючою функціями [12]. Усі ці функції прислів’їв 
взаємопов’язані й реалізуються у мовленні симультанно. Вплив на свідомість адресата /прагматична 
функція/ корелює зі сприйняттям соціальних норм, цінностей, стереотипів поведінки конкретного 
соціуму /соціальна функція/ з тією метою, щоб на базі отриманого соціального досвіду індивідуум міг 
адекватно вирішувати життєві ситуації та коректно моделювати свою поведінку /моделююча функція/. В 
прагматичній функції доцільно виділити підфункцію аргументації для отримання бажаного еффекту, для 
переконання реципієнта, для створення когнітивного та аксіологічного унісону [13 : 95]. Такий 
функціональний потенціал прислів’їв знаходить імпліцитне та експліцитне відображення у певних 
прислів’ях. Прагматичний аспект при моделюванні є необхідним для осмислення семантичної та 
структурної організації паремій. Розгляд моделі прислів’я в трьох планах є найбільш повним та 
системним для репрезентації мовної та мовленнєвої природи паремій.  

Метою синтаксичного моделювання є визначення частотних моделей прислів’їв, їх репрезентації у 
простій та зручній для вжитку формі, визначення структурних та граматичних властивостей, визначення 
змістовного та прагматичного потенціалу прислів’їв.  

У межах обсягу прислів’я Và (7+2)àmin паремії репрезентовані трьома синтактико-структурними 
типами: розповідним (1), спонукальним (2), питальним (3): 1) Life begins at forty; 2) Give credit where 
credit is due; 3) Why keep a dog and bark yourself? Окличні прислів’я, як зазначає О.В. Кунін, в англійській 
мові не представлені [14 : 258].  

У досліджуваному масиві з 5796 одиниць домінантним типом виступають розповідні прислів’я - 89%, 
незначною кількістю представлені спонукальні прислів’я - 10,6%, ілюзорно  питальні - всього 0,4%. Така 
репрезентованість головних комунікативних типів речення в прислів’ях зумовлює актуальність 
систематичного опису в першу чергу моделей розповідних прислів’їв, закономірностей їх семантичної та 
синтаксичної організації, визначення їх прагматичного потенціалу. 

У масиві паремій виділяються чотири загальні типи прислів’їв: питальні, розповідні двоскладові, 
односкладові непредикативні та односкладові предикативні (головним чином імперативні), кожен з яких 
характеризується конкретними конституційними, змістовними та прагматичними властивостями.  

З огляду на фрагментарну репрезентацію питальних паремій виділити чітку модель не уявляється 
можливим. Але обов’язковим конституентом цих прислів’їв є наявність спеціального питального слова. 
Синтаксична структура моделі цього типу семантизує значення, які властиві розповідним та 
спонукальним реченням. Питальне оформлення речення лише пом’якшує, приглушує семантичний фон 
вислову. Головними інваріантними складовими питальних паремій є значення реальності, поради, 
спонукання, виправдання, застереження, докору, здивування, засуждення, протесту, пропозиції. Цим 
прислів’ям властиві, з одного боку, знижена негативна конотація, з іншого - емоціональність, ввічливість. 
Пор.: Why keep a dog and bark yourself?, Why buy a cow when milk is so cheap?; What can you expect from a 
pig but a grunt?; When Adam delved and Eve span, who was then the gentleman? ; Why should the devil have all 
the best tunes?.  

У мовленні реалізуються ті чи інші значення питального речення. Фактори адресата, ситуації та 
адресанта є детермінуючими у прагматиці мовленнєвого паремійного вислову. Питальні прислів’я є 
повною транспозицією у клас мовленнєвих актів експресивів. Значення вираження емоцій є домінуючим, 
значення запиту інформації зникає повністю або стає другорядним [15 : 213, 218]. Такий непрямий 
експресив є емоціонально насиченою формою вираження емоцій з негативною ввічливістю та виражає 
здивування або негативні емоції [15 : 219-220]. 

Багате різноманіття моделей властиве для розповідних прислів’їв (з простим та складним 
синтаксисом). Моделі з формою простого розповідного речення головним чином репрезентовані типами 
S+P, S+P+DO, S+P+IO, S+P+AM, S+P+IO/DO+AM та інші (де S - підмет, P - присудок, DO - прямий 
додаток, IO - непрямий додаток, AM - різні обставини (часу, місця, причини і т.д). 

Дослідження моделей з номінативним предикатом дозволяють розпізнати певні закономірності 
структурно-семантичної організації прислів’їв. Суб’єкт, як правило, виражає абстрактне поняття, що в 
поверхневій структурі пареміологічних одиниць зумовлює досягнення найвищого ступеня експресії [16: 
24]. Предикативна екзистенціальна зв’язка - дієслово «бути» у Present Indefinite (головним чином у 
однині) -  детермінує контемпоральність паремії, що в свою чергу зумовлює аксіоматичність, 
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універсальність застосування прислів’я у практиці повсякденного життя незалежно від темпорального 
фактора. Моделі з субстантивним предикативом є повчальною дефініцією у формі паремії. Моделі з 
ад’єктивним предикативом фіксують якісні характеристики, властиві певним об’єктам дійсності. 
Аргументація таких паремій базується на образності, експресивності, аксіоматичності/ самодостатності 
без пояснення та доказу. Формальна організація цих прислів’їв виражає не тільки значення, властиві 
розповідному реченню, але й імплікує спонукальні значення, тобто поверхнева розповідна структура 
прислів’я семантизує значення, інгерентні як розповідним, так і імперативним реченням на рівні 
глибинної структури. Згідно з функціями прислів’їв, головними у семантичній структурі вислову є 
директивні значення та перш за все поради, застереження, заклику, які у комунікативній ситуації 
характеризуються різнем ступенем прояву. Розглянуті прислів’я у мовленні здатні функціонувати як 
мовленнєві акти, так і фрагменти мовленнєвих актів. Комплексний набір значень для кожної паремії 
зумовлює поліфункціональність застосування, стійкість, універсальність пареміологічних одиниць.  

Серед паремій з екзістенціальною зв’язкою найбільшою продуктивністю відзначені моделі Att.1 N1 + is 
+ Att.2 N2; /Att./ N/ Att./ + is + Adj.( in compar. degree) + than + O; N + is + N Att. (N + of + /Att./ N); N + is + 
N; N + is + Att. N; N + is +Adj. Менш продуктивними є моделі Att. N + is + Adj.; /Att./ N + is/ are/ + as + 
Adj. + as + /Att./ N/ Att./; /Att./ N/ Att./ + is worth + Obj./ Att./ N/ Att./; N1 Att.1 + is + N2 Att.2; N Att. (N1 + of + 
N2) + is + N Att. (N3 + of + N4).  

У моделях з предикатом, вираженим дієсловом, важливим є визначення динамічних характеристик. 
Зокрема, виділяються прислів’я з медіопасивом, де підмет є неживою істотою, а простий/ складний 
дієслівний присудок виражений дієсловом активного стану. Ці дієслова повідомляють про засіб існування 
речей та їх властивостей, процесів, станів. Використання паремій з медіопасивом має на меті акцентувати 
неналежність адресанта до подій, що відбуваються. Вони надають прислів’ям об’єктивності оцінки явищ, 
що відбуваються за законами природи. Такі паремії фреквентивні у щоденному житті та широко 
представлені у літературі. Це зумовлено тим, що активні та пасивні речення, на відміну від 
медіопасивних конструкцій, розсіюють увагу реципієнта і не досягають адекватного прагматичного 
ефекту. Речення з медіопасивом співвідносяться фактично з тими ж ситуаціями, що й їх активні та 
пасивні аналоги, але є більш сильними за дією [17 : 22-27]. Цій группі прислів’їв притаманна більша 
кількість моделей з високою продуктивністю. Така ефективність має свій зворотній бік. Якщо в першій 
групі паремій, як правило, можна було констатувати постійні лексичні компоненти у вигляді окремих 
слів, то моделі другої групи більш абстрактні та рідко мають стабільні слова у своєму складі.  

Серед моделей другого типу найбільш продуктивними виступають моделі S + VP + O; Att.1 N + P + 
Att.2 N; S + V + AM of Manner; If + E, + S + P + /E/. Меншою продуктивністю позначені моделі What E1 + P 
+ Е2; N + V; You cannot/ can’t + V1 + /V2/ + /E/; When/ while/ + E, + S + P + /E/; /Att./ N/ Att./ + V; S + V + 
AM of Place; /Att./ S + P + /Att./ IO; N/ he + P + /E1/ + who/ that + E2; S + VP + Att. O; S + V + AM of Time; 
SP + /Att./ DO + /Att./ IO/ Att./; /Att./ N/ Att./ + Complex Object; It takes two/ Att. N/ + Inf. (to V) + /E/; Adj/ 
Adv1 in comp. degree + S1V1/ Obj/ + Adj/ Adv2 in comp. degree + S2V2/ Obj/; One / Att./  N + VP + another/ the 
other/ many/ Num.; As+N/ You+V+So+N/ You+V+/E/; Where + E, + S + P+ /E/; S + V+ more /Adj. in comp. 
degree//N/ + than + Obj.; AM of Place + S + P; AM of Time + S + V. Окрему групу становлять емфатичні 
моделі, які слугують зразком для новотворення паремій: He/ they/ those/(Att.) N  +  who/ that + V + /E/; (It 
is) better E1 than E; It is + Adj. + Inf. (to V) + /Е/; It is + Att. N + that + E; Adj. + is/ are + S + Att.( that/ which/ 
+ E). Взагалі прислів’я як із статичним, так і з динамічним присудком тяжіють до статики, до 
екзистенціальних значень. 

Потрібно зазначити, що двоскладові речення-прислів’я складають найбільшу групу пареміологічних 
одиниць. У них проявляються головні тенденції розвитку паремій. Спектр значень охоплює поле 
асертивної бажаності, переваги, попередження, що інкорпорується у глибинну структуру прислів’їв з 
метою прищепити та скоординувати стереотипи світобачення і поведінки представників певного етносу. 

Прислів’я, організовані як односкладові речення, демонструють частіше включення механізму 
скорочення обсягу у порівнянні з двоскладовими реченнями. Подібне скорочення є результатом 
елімінування окремих членів речення. У цьому випадку використовуються дві головні групи 
односкладових паремій, а саме: предикативні (або імперативні) та непредикативні. 

Непредикативні паремії є більш компактними порівнянщ з предикативними. Подібні прислів’я 
конституються із топікових слів, а часова віднесеність експлікується, як правило, дієсловом і передбачена 
фоновими знаннями. Пропуск дієслівного компонента у прислів’ї імплікує контемпоральність. Така 
структура емфатує не тільки контемпоральність, але й асертивну силу паремій. Прислів’я з елімінованою 
предикативністю набувають значення аксіом та життєвих канонів.  

Наявність спільних відмінностей робить можливим класифікацію непредикативних паремій у двох 
напрямках: 1) за конституюючими елементами та 2) за структурною данністю.  

Враховуючи те, що в непредикативних прислів’ях предикативний елемент присутній лише в 
пресупозиції, вважаємо за доцільне класифікувати односкладові прислів’я за принципом присутності 
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конституентів. Таким чином зафіксовано 14 типів непредикативних паремій, що мають структури з 
варіативними та константними, зафіксованими лексичними одиницями й утворюють відповідні моделі.  

Головними конституентами цих типів є іменники, прикметники, займенники, прислівники та 
числівники. Іменники є компонентами 9 типів, прикметники - 6, займенники - 5, прислівники - 5, 
числівники - 3. Залежно від кількісного складу конституентів виділені групи типів. «Чисті» типи  здатні 
утворювати усі вказані частини мови, за виключенням числівників (4 типи: N - N; Adj - Adj; Adv - Adv, 
Pron - Pron). Шість типів репрезентовані двома частинами мови: Adj. N.; Adv. N.; Pron. N.; Num. N.; Adv. 
Adj.; Adv. Pron. Чотири типи представлені трьома частинами мови: Num. N. Pron.; Num. N. Adj.; Pron. N. 
Adj.; Adv. Adj. N. 

Таким чином, односкладові непредикативні прислів’я в основному репрезентовані двома, рідше 
однією, ще менше трьома частинами мови. Головним типом є ад’єктивно-субстантивний, за ним іде 
займенниково-субстантивний та субстантивний. Пріоритет належить субстантивному типу. Найбільш 
важливими виступають якісні характеристики референта, позначені прикметниками, тому третя частина 
односкладових непредикативних прислів’їв належить до ад’єктивно-субстантивного типу. 

Більшість непредикативних прислів’їв є складними реченнями, які, як правило, вказують на каузальні 
відношення. Цим прислів’ям притаманна аргументація фактів, явищ та демонстрація наслідків, до яких 
вони можуть призвести. Розповідність та складна організація прислів’їв об’єктивує реалізацію перш за 
все значень асерції, повідомлення, застереження. Ілюзорно можуть актуалізовуватися пояснення, 
коментування та інші значення.  

В деяких типах зафіксовані постійні лексичні компоненти із закріпленим порядком слів, із певним 
семантичним та прагматичним значенням. Прономінально-субстантивний тип утворює модель No N1, no 
N2. Ад’єктивно-субстантивний тип репрезентує моделі Adj1 N1, Adj1 N2, Like N1, like N2, Adj1 N1, Adj2 
(антонім Adj1) N2. Тенденцію до створення моделі має структура The greater N1, the greater N2. 
Адвербіально-субстантивна група репрезентована двома продуктивними моделями  - Once N, always N; 
Always N1, never N2. Деякі субстантивні прислів’я будуються за моделями N1 + prep + N2 (N1 + for + N2), 
Prep + N1, Prep + N2. Адвербіально-ад’єктивно-субстантивний тип тяжіє до створення моделі So many N1, 
so many N2.  

Односкладові предикативні прислів’я характеризуються відсутністю суб’єкта речення, який 
знаходиться у пресупозиції та легко відновлюється. У більшості випадків усі предикативні паремії 
апелюють до свого реципієнта і схований підмет імплікує звертання «you». Через те, що такий підмет не 
є носієм високої інформації та легко встановлюється, його елімінування не веде до інформативних втрат. 
Імперативність по-різному представлена в предикативних прислів’ях. Ступінь її виразу зумовлює появу 
неімперативних та імперативних паремій.  

Неімперативні прислів’я нечисленні. Вони становлять складнопідрядні речення з асиндетичною 
зв’язкою, що реалізують причинно-наслідкові відношення. Двоскладова організація прислів’їв об’єктивує 
їх дієслівну неімперативність. Неімперативність паремій також детермінована виведенням об’єкта або 
обставини способу дії в ініціальну позицію перед предикативним компонентом, що зумовлює емфатичне 
акцентування не дії/й референта, а супутніх обставин. Вигляд репрезентованого предикативного 
компонента визначає включення прислів’я до тієї чи іншої групи неімперативних паремій. 

Паремії дієслівної групи моделі Adv./ Pro.+V1, Adv./ Pro.+V2 семантизують значення асерції, 
повідомлення, застереження, коментування, пояснення, поради, заспокоєння.  

Прислів’я, до яких входить предикативний компонент дієприкметник II, реалізують значення 
сирконстанта. Прислівник та прикметник у них вживаються у найвищому ступені порівняння (Least said, 
soonest mended, Once bitten, twice shy). Ці паремії реалізують значення асерції, поради, застереження, 
пояснення. 

Змішана група має компоненти, що властиві як непредикативним односкладовим прислів’ям, так і 
предикативним. Ці паремії також відзначені більш розгорнутою структурою і наявністю опозицій 
(Yorkshire born and Yorkshire bred, strong in the arm and weak in the head , Long foretold, long last; short 
notice, soon past). Вони реалізують значення ассерції, повідомлення, коментування. 

Імперативність та директивність притаманні імперативним пареміям. Наказовий спосіб дієслова, 
головним чином, корелює з директивною актуалізацією і прослідковується у кожній восьмій паремії. О.В. 
Кунін розглядав імперативи як прості, складносурядні та складнопідрядні речення без заперечення або з 
ним [14 : 266-267]. До імператива відносимо форму квазіімператива або псевдоімператива. Найбільш 
загальними структурними моделями імперативного речення, що відповідають загальним моделям 
англійського речення, є структурні моделі N/ Pronyou Vimp; N/ Pronyou be N; N/ Pronyou be Adj; N/ Pronyou be 
Advplace; N/ Pronyou have N. [7 : 152] За результатами дослідження І. А. Михалкової, серед частотних 
моделей виділяється V action imp, на долю якої випадає 74,78% уживань. Частотність останніх моделей 
варіює від 0,1% до 10%. Зв’зок моделі з твердженням або запереченням визначається двома факторами, а 
саме: типом предиката та аксіологічним значенням. До стверджувальної форми тяжіють акціональні та 
позитивно-оцінні моделі, до негативної - неакціональні моделі та моделі з негативним оцінним значенням 
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[7 : 154-155]. Аналіз дозволив виділити моделі імперативних паремій, де V - дієслово в імперативі, E - 
розширювач, S - речення.      

Імперативні прислів’я будуються за моделями V + E (Let + О1 + V +/ О2/ АМ/; Don’t V + /Att./ O + IO/ 
AM of Place, Purpose, Manner), V1 + V2; E1 + V + E2 (E + V +/Att./ O; Never + V + Att.O + IO/ AM of Place, 
Manner); V + S (V + before/ while ... , Don’t V + till ...; V + О); S + V; S + V + E (If + S + P + (O); V + O + 
(AM); V + E + S (V + O + and + S + P + (O); (Don’t) V + O + till/ while/ until/ before + S + P + (O) + (AM); V 1 
+ E1 + V2 + E2; Never + V + E + S (Never do smth. till E) та інші. Серед них необхідно відзначити такі 
високо частотні моделі імперативних прислів’їв, як: V + E, V1 + E1 + V2 + E2; V + E + S; E1 + V + E2, V + S. 

Таким чином, прислів’я англійської мови будуються за моделями, що мають певну синтаксичну 
організацію, семантичне та прагматичне значення, відрізняються продуктивністю та 
поліфункціональністю.    
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БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 594.32:595.122.2:591.111.05 
Стадниченко А.П., Киричук Г.Є., Таран К.В.  

ВПЛИВ ЧИННИКІВ СЕРЕДОВИЩА НА РЕГУЛЯЦІЮ БІЛКОВОГО ОБМІНУ У ВИТУШКИ 
ПУРПУРНОЇ (MOLLUSCA:PULMONATA:BULINIDAE) 

Вивчено вплив різних концентрацій амонію нітрату (2000, 4000, 6000 мг/л) на вміст загального білка 
(мг/л) в гемолімфі витушки пурпурної при дії на неї різних чинників середовища абіотичної (дефіцит 

кисню, кисла реакція води, хронічна дія низьких доз радіонуклідів  донних відкладень) і біотичної природи 
(трематодна інвазія та метаболіти синьо-зелених водоростей). 

Відомо, що під впливом кисневого голодування, отруєння токсинами та метаболітами синьо-зелених 
водоростей, а також паразитів (партеніт і церкарій трематод) в організмі молюсків відбувається зміна 
співвідношень компонентів органічних речовин, які беруть участь в енергетичному обміні [1]. З них 
найбільше значення мають білки, оскільки вони є не тільки головним будівельним матеріалом клітини, 
але й регуляторами всіх біохімічних процесів, які перебігають в організмі. Зростаюче з року в рік  
антропогенне забруднення  водного середовища супроводжується погіршенням умов існування в ньому 
тварин, що призводить до скорочення абсолютної чисельності та густини поселення біонтів. Нас 
цікавило, які зміни у вмісті загального білка гемолімфи спостерігаються у витушки пурпурної під 
комплексною дією на неї різних концентрацій амонію нітрату та інших чинників як абіотичної (дефіцит 
кисню, кисла реакція води, підвищений вміст радіонуклідів у донних відкладеннях), так і біотичної 
природи (токсини і метаболіти синьо-зелених водоростей, інвазія партенітами і церкаріями трематод). 

 
Матеріал і методика. Матеріал: 283 екз. однорозмірних витушок пурпурних  Planorbarius purpura 

(O.F.Muller, 1774) з середнім діаметром черепашки 28,6±0,03 мм,  зібраних у липні-серпні 1998 р. в р. 
Крошенці (Житомир) і в безіменній притоці р.Норин (с.Клочки Житомирської обл.), які дуже 
відрізняються за умовами середовища. Перша з цих водойм: рН - 7,5–8,0, вміст кисню – 8,2-9,0 мг/л; 
друга: рН- 5,9-6,1, вміст кисню - 5,9-6,7 мг/л, радіоактивність донних відкладів - 1,4-1,8 Бк/кг, 4-ий 
ступінь “цвітіння” води [2]. 

Матеріал  збирали вручну. Після доставки в лабораторію (у відкритих поліетиленових пакетах без 
води) зразу використовували в експериментах. Токсикологічні досліди (орієнтовний і основний) 
поставлені за методикою Алексєєва [3]. В основному досліді  як токсикант використовували амонію 
нітрат в концентраціях 2000, 4000, 6000 мг/л. Гемолімфу отримували методом прямого знекровлення 
витушок. Вміст у ній загального білка визначали за Розенхалом [4]. 

Зараженість молюсків трематодами встановлювали при розтині хазяїв і виготовленні тимчасових 
препаратів із тканин органів вісцерального мішка.  Видову приналежність трематод визначали на живому 
матеріалі за допомогою мікроскопа МБИ-3. Всі витушки були інвазовані редіями і церкаріями, котрі 
належать до родини Echinostomatidae (Echinoparyphium sp.). 

Цифрові результати досліджень оброблено методами варіаційної статистики за Лакіним [5]. 
 
Результати дослідження та їх обговорення. В контрольній групі тварин, добутих  з водойм як з 

досить непоганими (р.Крошенка), так і з несприятливими умовами існування (водойма в басейні 
р.Норин), статистично достовірних відмінностей у вмісті загального білка в гемолімфі не виявлено. Це 
стосується і неінвазованих, і  інвазованих трематодами особин . Відсутні й відмінності за цим 
показником між незараженими та інвазованими трематодами витушками, котрі проживають у межах 
однієї й тієї ж водойми  (табл.1). На перший погляд це здається дивним, оскільки добре відомо [6], що 
синтез більшості білків і їх комплексів з вуглеводами і ліпідами (глікопротеїдів і ліпопротеїдів), які 
також входять до складу загального білка, здійснюється у хребетних тварин у печінці (у молюсків – у 
гепатопанкреасі). Партеніти трематод,  у тому числі й редії ехіностоматид, локалізуються в організмі 
молюсків саме в цьому органі, викликаючи дегенеративні й некротичні його зміни. Ступінь їх 
вираженості прямо пропорційна інтенсивності інвазії,  яка,  як виявилося, у більшості досліджених нами 
тварин є невисокою (поодинокі осередки паразитарного ураження площею 1,5х1,5 мм). При цьому 
морфо-функціональні порушення роботи гепатопанкреаса несуттєві. Інша картина спостерігається при 
середньому ступені інвазії (уражено трематодами до 50% об’єму гепатопанкреаса) і тотальному ураженні 
цього органу. Він втрачає  значною мірою або повністю здатність виконувати білковоутворюючу 
функцію. Через це в гемолімфі витушок при вищезгаданому рівні інвазії вміст загального білка різко 
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скорочується (в 2-5 разів) проти норми. Однак це суттєво не відбилося на посередніх результатах 
дослідження обговорюваних груп тварин, оскільки таких молюсків серед досліджених нами тварин була 
незначна кількість.  
 

Таблиця 1. Вплив розчинів нітрату амонію на вміст білка (мг/л) в гемолімфі витушок пурпурних у 
нормі та при інвазії трематодами (р.Крошенка, м.Житомир) 

Статистичні показники Інвазія n 
Lim x±mx σ CV 

Контроль 
Немає 20 6.3-13.0 6.78±0.63 2.80 41.30 
Є 10 6.3-13.0 5.92±0.85 2.70 45.60 

2000 мг/л 
Немає 23 6.3-48.0 24.87±2.54 12.18 48.97 
Є 22 6.3-43.8 23.69±2.17 10.19 43.00 

4000 мг/л 
Немає 29 8.6-52.5 31.28±0.35 1.90 6.07 
Є 21 13.0-48.1 32.27±1.84 8.44 26.15 

6000 мг/л 
Немає 9 30.6-41.6 37.24±1.42 4.26 11.44 
Є 9 24.0-41.6 31.58±2.00 5.99 18.97 

 
 

Застосувавши шкалу токсичності речовин для гідробіонтів [7], орієнтовним токсикологічним 
дослідом встановлено, що амонію нітрат для витушки пурпурної є слаботоксичною речовиною 
(МДК=10000 мг/л).  Використані в основному досліді концентрації цього токсиканту вкладаються в 
інтервал ЛК0-ЛК50. 

У середовищі, що містить 2000-6000 мг/л токсиканту, у всіх піддослідних тварин розвивається 
гіперпротеїнемія, рівень якої прямо пропорційний концентрації  амонію нітрату (табл.1, 2). При цьому 
вміст загального білка в гемолімфі зростає в неоднаковій мірі у особин крошенської та клочківської 
популяцій. Так, у перших з них цей показник у середньому збільшується проти норми в 4,7 (у 
незаражених – у 4,6, у заражених – у 3рази), а в других – у 3,7 рази (в незаражених – у 3,1, у заражених – 
у 2,7 раза). Ступінь вірогідності відмінностей – 99,9% і вище.  
 

Таблиця2. Вплив розчинів амонію нітрату на вміст білка (мг/л) в гемолімфі витушок пурпурних в нормі 
та при інвазії трематодами (безіменна водойма в басейні р.Норин, с.Клочки Житомирської обл.) 

 
Статистичні показники Інвазія University 

Lim x±mx σ CV 
Контроль 

Немає 18 5.9-6.3 6.18±0.03 0.12 1.94 
Є 15 5.9-6.3 6.12±0.07 0.16 2.61 

2000 мг/л 
Немає 16 8.6-21.8 14.00±0.84 3.35 23.93 
Є 14 8.6-15.2 13.60±1.03 2.06 15.15 

4000 мг/л 
Немає 24 6.3-37.2 19.87±1.85 9.08 45.70 
Є 13 21.8-37.2 29.13±4.47 7.73 26.54 

6000 мг/л 
Немає 26 8.6-39.4 24.00±1.07 5.45 22.70 
Є 14 28.4-39.4 34.45±2.27 4.54 13.18 
 

 
Солі амонію – токсиканти резорбтивної дії [7], тобто їх токсичний ефект проявляється тільки при 

певному рівні накопичення у гідробіонтах. Амонію нітрат – отрута комбінованої дії (локальної, нервово-
паралітичної, гемолітичної). Ймовірно, однією з причин гіперпротеїнемії у піддослідних тварин є гемоліз 
гемоцитів гемолімфи витушок, у результаті якого білки цитоплазми формених елементів виявляються у 
плазмі внутрішнього середовища цих тварин. Однак, враховуючи той факт, що клітинні елементи 
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циркуляторної системи складають у цих тварин не більше 2-3% від загального її об’єму [8], стає 
зрозумілим, що підвищення рівня вмісту загального білка у особин, які перебувають в отруєному 
середовищі, тільки  деякою мірою обумовлені згаданою вище причиною. Скоріше всього, на нашу 
думку, гіперпротеїнемія є не стільки проявом патологічного, скільки захисно-пристосувального процесу, 
адже саме білки підтримують на певному рівні осмотичний і онкотичний тиск, регулюючи тим самим 
водно-сольовий обмін у гідробіонтів. При дії на витушок розчинами амонію нітрату у них 
спостерігається обводнення тіла, котре виявляється спочатку появою легкої пастозності, а потім 
розвитком великих розлитих набряків. При цьому, ймовірно, активізується мобілізація білків з 
гепатопанкреаса в основний компонент внутрішнього середовища витушок – гемолімфу, що сприяє 
підвищенню захисних сил організму цих гідробіонтів. Загальновідомо [6], що білки визначають й імунні 
властивості організму. Тому не виключено, що гіперпротеїнемія значною мірою є захисною реакцією на 
дію чужерідних речовин, які надходять в організм молюсків. Це підтверджується й нашими попередніми 
дослідженнями, за якими у витушок при 2000-6000 мг/л амонію нітрату в середовищі різко зростає 
рівень вмісту в гемолімфі глобулінів – білків, які відповідають за захистні властивості організму. 
Глобулінів, однакових за рівнем рухливості в електричному полі, з глобуліновими фракціями сироватки 
крові людини у витушок немає [9], але близькі їм за цим показником глобуліни наявні, це дозволяє 
припустити, що вони виконують однакові з ними функції і серед інших – захисну. 

Вміст білків визначається співвідношенням їх синтезу і розщеплення. Тому підвищена концентрація 
білка в гемолімфі витушок, підданих дії отруєного середовища, може бути зумовлена не тільки 
мобілізацією їх з гепатопанкреаса, але й не  меншою мірою і підвищенням інтенсивності їх синтезу у 
відповідь на дію паразитарного чинника. 
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УДК 594.3  
О.В. Гарбар 

ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ СТАВКОВИКІВ (GASTROPODA,PULMONATA) ФАУНИ 
ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ 

Досліджено дію на ставковиків різноманітних біотичних та абіотичних чинників середовища. 
Розглянуто вплив найпоширеніших антропічних чинників на кількісний та якісний склад фауни лімнеїд. 

Молюски роду Lymnaea Lamarck, 1799 здавна привертали увагу дослідників, чому в значній мірі 
сприяли їх широке розповсюдження та велика екологічна амплітуда. Добре відомо, що кожен вид у 
природі займає власну екологічну нішу, часто відрізняючись від інших характером живлення, стійкістю 
до певних фізичних чинників середовища. Розвиток фауни ставковиків, як і інших черевоногих 
молюсків, залежить від впливу природно-історичних та антропічних чинників. Одні з них сприяють 
розквіту популяцій молюсків, інші призводять до їх деградації та зникнення. 

Серед абіотичних чинників важливе значення для ставковиків мають температура середовища, 
характер субстрату, глибина, рух води, мінералізація, активна реакція води, розчинені у воді гази та 
окислюваність [1]. 

Температурний чинник визначає  швидкість протікання у молюсків процесів обміну речовин і 
обумовлює їх сезонну активність. Поява перших поодиноких екземплярів у прибережній зоні нами 
відмічалась у березні – квітні  при температурі +3-+5°С. До активної життєдіяльності тварини 
приступають лише при підвищенні температури  до +10°С. Максимальну активність ставковики 
проявляють з кінця квітня по вересень. У кінці осені при зниженні температури води до +4°С молюски 
готуються до зимівлі. Більшість ставковиків при цьому зариваються в донні відкладення на глибину від 1 
до 20см. Від пізньої осені до ранньої весни тварини перебувають у стані анабіозу (зимова сплячка). 
Тривалість цього періоду визначається часом настання льодоставу восени та скресу водойм весною. 
Тривалість зимової сплячки у ставковиків коливається від 70 до 95 діб. У цей час усі процеси 
життєдіяльності дуже сповільнюються. Легеня у зимуючих молюсків заповнена водою і функціонує як 
зябра. Природний відхід під час зимівлі складає 5-10%. Гинуть, як правило, старі та інвазовані 
трематодами особини. У водоймах, що промерзають до дна, смертність молюсків може доходити до 98%. 

Стосовно субстрату ставковики є евріедафічними тваринами. Проте вони мають схильність до 
пелофільності. Так,  на замулених відкладеннях нами виявлено більше 20 видів (Lymnaea stagnalis, 
L.corvus, L.gueretiniana, L.palustris, L.atra, L.fusca, L.berlani, L. ovata, L.balthica, L.lagotis, L.fontinalis, 
L.patula, L.auricularia та ін.). На незамулених донних відкладах фауна  ставковиків менш різноманітна і 
щільність поселення в популяціях значно менша. Переважна більшість ставковиків – фітофіли. При 
цьому значна їх кількість відмічається в усіх горизонтальних ярусах макрофітів – від поверхні води до 
дна. Фітофільні ставковики постійних водойм помітно відрізняються екологічною приуроченістю. Серед 
них можна виділити декілька груп. Перша – види, що живуть у прибережній зоні заростей великих 
водойм (L.stagnalis, L.fragilis, L.fontinalis, L.patula, L.monnardi, L.hartmanni, L.corvus, L.gueretiniana, 
L.atra, L.psilia). Друга – види, приурочені до заростей виступаючих з води рослин на значній віддалі від 
берега. Тут звичайними є L.ovata, L.ampullacea, L.balthica, L.auricularia . Третя група – види, приурочені 
до зони зануреної рослинності. Типовими для цієї зони є L.glutinosa, L.stagnalis, L.fragilis,  L.auricularia. 
Особливу екологічну групу складають ставковики – мешканці тимчасових водойм, котрі розділяють на 
напівпостійні (пересихаючі менше,ніж на 1 місяць), пересихаючі (пересихають на 1-3 місяці) та ефемерні 
(пересихаючі більше, ніж на 3 місяці) [2]. В напівпостійних водоймах найчастіше зустрічаються 
L.fontinalis, L.fulva, L.palustris, L.vulnerata. В пересихаючих водоймах звичайними є  L.turricula, 
L.peregra, L.lagotis, L.subangulata, L.berlani. Ефемерні водойми найчастіше заселяються представниками 
підроду Galba (L.truncatula, L.subangulata, L.goupili).  Субстратом для них служать різноманітні типи 
грунтів. У цих молюсків виробилась низка пристосувань (баштоподібна черепашка, вузьке устя, 
епіфрагма), що допомагають переживати тривале пересихання водойм. 

Всі ставковики фауни Житомирського Полісся – стенобатні мілководні види. Серед них є амфібійні 
форми (підрід Galba), глибина поселення яких не перевищує 0,05м. Часто такі види можна зустріти на 
межі водорозділу або навіть на зволожених ділянках грунту біля водойм. Інші заходять на глибину 1-
1,5м. Поодинокі екземпляри деяких видів (L.tumida, L.auricularia, L.stagnalis) були виявлені на глибині 
до 5м. 

Одним із чинників, котрі обмежують поширення ставковиків у водоймах, є швидкість течії. Як типові 
стагнофіли, вони надають перевагу стоячим та слабопроточним водоймам. Деякі види поселяються в зоні 
хвильового руху води великих озер та водосховищ (L.monnardi, L,hartmanni, L.patula, L.tumida, 
L.auricularia). 

Щільність поселення та видова різноманітність ставковиків значною мірою залежать від мінералізації 
води. Найбільше число видів нами виявлено в водоймах з високим значенням цього показника. У 
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водоймах атмосферно-болотяного живлення півночі Житомирської області, де мінералізація води 
незначна, зустрічаються лише L.stagnalis, L.palustris, L.corvus, L.fontinalis у невеликих кількостях. Велике 
значення для розселення молюсків має вміст у воді іонів марганцю, міді, оксидів заліза, хлоридів. 
Наприклад, з усіх лімнеїд лише представники підроду Galba можуть нормально розвиватись при високій 
концентраціі заліза (до 10 мг/л), тоді як більшість молюсків живуть при вмісті заліза в десять разів 
меншому від цього значення.  

По стосовно активної реакції середовища ставковики є стеноіонними олігогідрогеніонними 
організмами, що витримують відносно невеликі зміни цього чинника (рН від 5,0 до 10,0). Переважна 
більшість ставковиків поселяються у водоймах, рН яких коливається від 7 до 9 . В таких умовах 
звичайними є L.stagnalis, L.fragilis, L.palustris, L.truncatula, L.fusca, L.turricula, L.calomphala, L.atra, 
L.berlani, L.auricularia, L.fontinalis, L.lagotis, L.peregra, L.ovata, L.tumida, L.hartmanni, L.patula, 
L.monnardi, L.balthica та ін. Популяції ставковиків у водоймах цього типу характеризуються найбільшою 
видовою різноманітністю (до 30 видів) та щільністю поселення (до 200 екз/м2). Іноді ставковики 
поселяються у водоймах з кислою реакцією середовища (рН 5-7). Тут зустрічаються переважно 
L.stagnalis,  L.palustris, L.calomphala, L.berlani, L.truncatula, L.turricula. Популяції за таких умов не 
досягають високої щільності поселення. 

Лімнеїди є досить вибагливими до кисневого режиму. При високому рівні насичення води киснем 
(10-12мг/л) популяції молюсків характеризуються високою щільністю поселення. Дуже рідко вони 
зустрічаються у водоймах з кисневим дефіцитом (L.stagnalis, L.truncatula).  

За ступенем насиченості води органічними речовинами більшість водойм Житомирщини належать до 
β-мезосапробної зони [3]. Фауна лімнеїд у таких водоймах дуже різноманітна. У водоймах α-
мезосапробної зони якісний склад малакофауни досить бідний (L.stagnalis, L.palustris, L.fontinalis, 
L.auricularia). В полісапробних водоймах ставковики не виявлені. 

Природний гідрохімічний режим водойм Житомирщини значно порушується внаслідок господарської 
діяльності людини. Меліорація, викликаючи перерозподіл стоку рік, обумовлює появу нових водойм, що 
заселяються молюсками. Внаслідок зарегулювання стоку рік створюються водойми сповільненого 
водообміну, що відзначаються повільною течією, прискореним замуленням донних відкладів, а також 
високою різноманітністю водяної рослинності. Все це сприяє поселенню в таких водоймах 
стагнофільних видів молюсків [4]. 

Промислові стоки ряду підприємств містять у своєму складі феноли. В р.Тетерів (нижче Житомира), 
де ці сполуки виявлені в значній кількості [3], у складі малакоценозів зустрічаються лише поодинокі 
екземпляри ставковиків. Стічні води машинобудівних заводів містять різноманітні мінеральні 
забруднення, у тому числі іони багатьох металів, арсеніти та ціаніди. Всі вони токсичні для молюсків 
навіть у відносно невисоких концентраціях [5].  Токсичність металів підвищується при порушенні ряду 
гідрологічних та гідрохімічних параметрів середовища (підвищення температури, дефіцит кисню, зміна 
рН і твердості води).Треба відзначити, що останнім часом ситуація з забрудненням водойм іонами 
металів дещо покращилась, що пов′язано з припиненням роботи ряду підприємств. Так, раніше 
шкіроб′єднання ім. Ілліча (м.Бердичів) скидало неочищені води, забруднені хромом, у р.Гнилоп′ять, 
котра посідала перше місце в Україні за ступенем забрудненості іонами металів.Після зупинки роботи 
шкіроб′єднання вода в річці стала значно чистішою. Це призвело до збагачення видового складу 
малакофауни та зростання щільності поселення молюсків. 

Господарсько-побутові стоки нерідко містять значну кількість синтетичних миючих засобів (СМС). 
Поверхнево-активні речовини (ПАР), що входять до їх складу, перешкоджають нормальній аерації 
водойм і гальмують процеси самоочищення. Забруднення водойм ПАР призводить до збіднення 
малакофауни [5].  

Небезпечним для ставковиків є забруднення водойм ядохімікатами (сульфат міді, хлорофос, дитіофос, 
цирам, фрескон та ін.). Внаслідок порушення правил транспортування, зберігання, норм і кратності 
внесення останніх, концентрації їх у водоймах іноді перевищують максимально допустимі рівні, 
викликаючи загибель гідробіонтів [6].  

Негативний вплив на ставковиків справляє радіоактивне забруднення середовища. Молюски 
накопичують радіонукліди до концентрацій, що в десятки і сотні тисяч разів перевищують їх 
концентрацію у воді. Тривалість життя тварин за таких умов визначається питомою радіоактивністю 
середовища (мк Кі/мл): при 0,5-4,0 вона складає 168год, при 120 – 180год, при 250 – лише 1год  [7].  

Отже, вивчення впливу чинників середовища на організм ставковиків дає можливість краще 
зрозуміти причини різної стійкості гідробіонтів до забруднення водойм та прогнозувати наслідки 
забруднення природних вод промисловими та житлово-комунальними стоками. Порівняльний аналіз 
екологічних особливостей окремих видів лімнеїд дозволяє більш повно судити про їх біологічну 
розмежованість. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ 

УДК 155.4 
О.О. Музика  

ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТВОРЧОСТІ 

У статті намічаються шляхи аналізу мотивації творчої активності обдарованої особистості. 

У психологічних дослідженнях творчості та обдарованості можна виділити чимало напрямків та 
підходів, що зумовлено складністю проблеми. Однак більшість дослідників, незалежно від теоретичних і 
методологічних позицій, на яких вони стоять, підкреслюють роль і значення мотиваційної регуляції 
творчих процесів. Останніми роками намітилася тенденція розглядати і пояснювати розвиток 
обдарованості, зокрема творчої обдарованості, через мотиваційні процеси. Але, мотивація – це сама по 
собі складна проблема і застосування її до дослідження творчості та обдарованості потребує 
теоретичного обгрунтування. 

У психологічній літературі зустрічається чимало різних тлумачень поняття “мотивація”. Одні з них 
пов’язані з історією дослідження даної проблеми, інші – відображають відмінності у концептуальних 
підходах різних авторів чи наукових шкіл. Важливим для розуміння особливостей мотивації творчості є 
співвідношення понять “мотивація” і “мотив”. У деяких концепціях мотивація розглядається як більш 
широке поняття, у інших – як більш вузьке щодо поняття мотиву. Багатозначність поняття мотивації 
проглядається й у спробах класифікації мотиваційних явищ. Виділяють зовнішню і внутрішню, 
динамічну і змістову, актуальну і потенціальну, диспозиційну і ситуативну, дефіцитну і буттєву, 
позитивну і негативну, вроджену і набуту мотивацію. І це далеко не повний перелік. 

Поняття мотивації як у зарубіжній, так і у вітчизняній психології має свою історію. За рубежем 
розвиток теорій мотивації йшов у двох основних напрямках. У першому – мотиви і мотивація 
розглядалися як ситуативні інваріанти поведінки людини. Другий підхід пов’язаний із розумінням 
мотивів і мотивації як стійких диспозицій особистості, що регулюють її поведінку відносно незалежно 
від ситуацій. Звичайно, можна виділити і третій підхід, який поєднує дослідників, що так чи інакше 
намагалися знайти компроміс між цими двома окресленими полюсами. Безумовно, можна знайти й інші, 
більш детальні класифікації, але тоді існує небезпека загубити суть у безлічі різноманітних теорій 
мотивації. Намічений напрямок аналізу є достатньо евристичним, оскільки подібний дихотомічний поділ 
теорій мотивації мав місце й у вітчизняній психології. 

Методологічні позиції дослідників, які взяли за основу те чи інше розуміння мотивації, відображені й 
у визначеннях цього феномена та розумінні його місця у детермінації поведінки. В цілому, у визначеннях 
мотивації завжди фігурує співвідношення двох понять: “мотивація” і “мотив”, хоча чимало дослідників 
послуговується лише якимось одним із них, вживаючи інше як синонім. Загалом у контексті цього 
співвідношення мотивацію розглядають: 1) як систему мотивів особистості [1 - 6]; 2) як процес 
узгодження мотивів і особливостей мотивуючої ситуації [7], [8]. Але є й більш широкі трактування 
мотивації, які виходять за рамки поняття мотиву. Так, у розумінні С.Л. Рубінштейна [9], мотивація – це 
вияв “внутрішніх умов” у поведінці, це зовнішня детермінація, яка реалізується через внутрішні умови, 
через психіку і свідомість. Такий підхід дає підстави для включення у поняття мотивації на перший 
погляд різнопланових і різнорівневих психологічних категорій, таких як потреби, мотиви, цілі, інтереси, 
бажання, наміри. 

Зрозуміло, що й поняття мотиву тлумачиться неоднозначно. Мотив розуміється як “1) спонукання до 
діяльності, пов’язані з задоволенням потреб суб’єкта; сукупність зовнішніх чи внутрішніх умов, що 
викликають активність суб’єкта і визначають її спрямованість; 2) предмет (матеріальний чи ідеальний), 
що спонукає і визначає вибір спрямованості діяльності, заради якого вона здійснюється; 3) 
усвідомлювана причина, що лежить в основі  вибору дій і вчинків особистості” [10 : 219]. 

Поняття мотиву, мотивування поведінки були у науковому вжитку вже на початку становлення 
психології. Так, В. Вундт розглядав як мотиви складові частини вольового акту уявлення і почуття, 
перші з яких спонукають до діяльності, а другі є її рушійною силою [цит. за 8 : 59].  

Витоки мотивації, згідно з традицією, суть якої полягає у визнанні фізіології основою психології, 
шукали у фізіології. Початок цьому було покладено І.П. Павловим, а в західній психології – Е. Торндай-
ком, погляди яких за рубежем прийнято називати теорією активації. Ця теорія справила значний вплив на 
психофізіологію, особливо її пізніший розвиток П.К. Анохіним і М.О. Бернштейном. Однак у рамках цієї 
роботи фізіологічні механізми виносяться за дужки, оскільки завдання дослідження цілком 
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узгоджуються з думкою Г. Хекхаузена про те, що фізіологічні методи у психології потрібно залучати 
лише тоді, коли проблему не можна вирішити власне психологічними методами.  

Теорії соціального научіння уникають поняття drive, вважаючи його поясненням для простих дій. 
Натомість засобами теоретичного аналізу стають такі поняття, як очікування, оцінка. Мотивуючі сили 
тут не біологічні, вони є результатом роботи свідомості, де важливе місце належить когнітивним 
процесам. Теорії соціального научіння більш близькі до теоретичних підходів вітчизняної психології, 
оскільки замість інстинктів у якості детермінуючих сил вони розглядають самооцінку, передбачення 
наслідків своїх дій, когнітивні процеси, соціальні очікування. Однак їх загальна біхевіоральна орієнтація 
не дає змоги враховувати повною мірою власну активність особистості. 

У зарубіжній психології ситуаційний підхід у дослідженнях мотивації був домінуючим аж до кінця 
40-х років нашого століття. Особистісний, або диспозиційний, підхід почав розвиватися з 30-х років, а 
вийшов на провідні позиції у психології лише у 50-х роках. Цей прорив був позначений розробленням 
психодіагностичних та експериментальних методів, спрямованих на виявлення стійких рис та 
властивостей особистості. Персоналістичні тенденції у психології мотивації були започатковані 
В. Штерном [11] і розвинуті в окрему концепцію Г. Олпортом [6]. Суть її полягає в тому, що 
психологічні феномени вбачаються автором як цілісність, як продукти розвитку біологічних і соціальних 
чинників у їх взаємодії. Г. Олпорт проти редукції мотивуючих сил до drive чи інших фізіологічних 
чинників, оскільки вони зазнають якісних змін у процесі соціалізації особистості, стаючи її 
властивостями – стійкими утвореннями, що мають здатність мотивувати поведінку суб’єкта відносно 
незалежно від ситуації. 

Слід пам’ятати, що один із найбільших авторитетів у психології мотивації Г. Хекхаузен відносив 
мотиви до диспозиційних утворень, а до ситуаційних – мотивацію, що розуміється як процес узгодження 
диспозиційних показників (мотивів) із особливостями ситуації, в результаті якого виникає діяльність. 
Якщо спрощено, то мотивація, за Г. Хекхаузеном, - це актуалізація певного мотиву, або кількох мотивів 
під впливом ситуації. Г. Хекхаузен виділяє тривожність і мотивацію досягнень як такі диспозиції 
(мотиви), які найбільше вплинули на дослідження творчості. Поряд із цим стоять мотиви афіляції та 
влади, що досліджуються з допомогою різноманітних варіантів ТАТ.  

Дуже часто в радянській психології критика різних теорій мотивації була досить необ’єктивною з 
різних, у тому числі й ідеологічних, причин. Але найбільш поширеною була логічна помилка, коли тим 
чи іншим локальним психологічним теоріям приписуються глобальні цілі й вони критикуються саме за ці 
приписані їм недоліки, за претензії бути всеохоплюючими теоріями. Так, Н.В. Єлфімова [12] пише, що 
теорія мотивації в когнітивній психології є малопереконливою і непродуктивною, оскільки розділення 
когнітивної та емоційної сторони мотивації призводить до порушення принципу цілісності пізнання 
людини.  

У психології існує тенденція до розширення змісту, генералізації та екстраполяції окремих 
психологічних категорій на пояснення нерелевантних їм психічних явищ, про що з убивчою іронією 
писав Л.С. Виготський. Критикуючи психоаналіз, рефлексологію, персоналізм і гештальтпсихологію, 
найслабшою їх ланкою він вважав те, що в кожному з цих напрямків обсяг ключового поняття “...росте і 
прагне до безкінечності і згідно з відомим логічним законом його зміст так само стрімко падає до нуля. 
Кожна із цих чотирьох ідей на своєму місці надзвичайно змістовна, наповнена значенням і смислом, 
повноцінна і плідна. Але зведені до рангу світових законів, вони варті одна одної, вони абсолютно рівні 
між собою, як круглі і пустопорожні нулі...” [13 : 308]. Навряд чи це стосується теорії когнітивного 
дисонансу, та й більшості теорій мотивації. Навпаки, для них характерне чітке окреслення кола 
досліджуваних проблем. Треба сказати, що саме таке чітке окреслення проблеми дозволяло західним 
ученим зробити прорив у експериментальних дослідженнях мотивації. Однак думається, що причиною 
розбіжностей у розумінні проблеми мотивації в зарубіжній та вітчизняній психології є усталена за 
рубежем абсолютизація експерименту як методу психологічного дослідження. Експеримент вимагає 
чітко і вузько окресленого предмету дослідження, що дає змогу виділити залежні й незалежні змінні, але 
що водночас є перешкодою для реалізації принципу системності. Тож вузькість, локальність багатьох 
теорій мотивації очевидно можна пояснити диктатом вимог, які ставить перед дослідниками 
експериментальна ситуація. 

Такий загальний методологічний підхід призвів до того, що зарубіжні теорії мотивації розвивалися 
ніби за принципом взаємодоповнення: якщо є когнітивна теорія мотивації, то є й емоційна, якщо є 
ситуаційна теорія, то обов’язково має бути і появляється диспозиційна теорія мотивації. 

Чимало дослідників до недоліків так званих енергетичних і гомеостатичних концепцій мотивації 
відносять неврахування неусвідомлюваних мотивів. Насправді це не зовсім так. Психоаналіз в основу 
мотивації кладе винятково неусвідомлювані мотиви. Взагалі включення свідомої та несвідомої мотивації 
у психологічний аналіз є складною методологічною проблемою. Вчені, що орієнтуються на вивчення 
процесів свідомості, спираються насамперед на експериментальний аналіз, на чіткі критерії валідизації 
тестів і можливості перевірки експериментальних даних. Для дослідників, які намагаються враховувати 
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несвідомі чинники мотивації, характерний феноменологічний підхід, застосування в дослідженні менш 
регламентованих процедур, таких як, наприклад, проективні методи.  

Величезною проблемою є узгодження цих “мозаїчних” концепцій в єдину пояснювальну систему, яку 
можна було б застосувати до поведінки людини не в окремих експериментальних ситуаціях, а в реальних 
життєвих взаємодіях. Ситуативні, локальні підходи не пояснюють процесу розвитку мотивації. Навряд 
чи можна заперечити мотивуючу роль суспільних цінностей, соціального оточення, навіть предметного 
оточення. Але, як вважав С.Л. Рубінштейн, зовнішнє має діяти через внутрішні умови. Очевидно, 
локалізація мотиву визначається особливостями предмета дослідження. Так, коли зовнішні стосовно 
індивіда чинники розглядаються як компоненти мотивації, це сприймається цілком природно. Це ж 
можна віднести і до аналізу простих дій, які є значною мірою імпульсивними і реактивними. Але при 
дослідженні особистості навіть поза волею дослідника акценти зміщуються. Зрозуміло, що йдеться не 
про ігнорування зовнішніх чинників, а лише про зміну характеру їх репрезентації. Досліджуючи 
мотиваційні процеси складних форм діяльності, які потребують особистісного регулювання, більш 
доцільним, на наш погляд, є зосередження уваги на внутрішніх процесах. Зовнішні мотивуючі чинники 
можна розглядати через представленість їх у внутрішньому світі особистості як суб’єктивну картину 
світу. Трансформуючись під впливом життєвого досвіду особистості, зовнішні чинники набувають 
індивідуально своєрідних особливостей. Одна й та ж соціальна ситуація може викликати у різних людей 
зовсім неоднакові, інколи навіть протилежно спрямовані, мотиви діяльності. У рамках даного 
дослідження мотивація розглядатиметься як внутрішній процес, спрямований на узгодження 
індивідуально забарвлених, динамічних особистісних конструктів із динамічними ситуативними 
характеристиками, в результаті якого формується стійка спрямованість творчої діяльності.  

Постулювання радянською психологією невпинного діалектичного взаємопідкріплення діяльності та 
потреб зводить сам цей принцип до рівня інстинкту. В.Г. Асєєв стверджує, що найважливішим джерелом 
людської мотивації є “потреба в діяльності, розгортанні своїх фізичних, емоційних, інтелектуальних 
можливостей, потреба розвивати, збуджувати ці можливості і насолоджуватися відчуттям своєї сили, 
здатності досягати складних цілей, вирішувати принципово нові задачі” [1 : 5]. Подібні думки проводить 
і А. Маслоу в концепції самоактуалізації. На деякі вади такого підходу вказав В.А. Петровський [14]. 
Насамперед, це деяка преформістська тенденція, яка може бути подолана, коли потребу в діяльності чи 
самоактуалізації розглядати як наслідок розвитку потребової сфери особистості. Навряд чи можна 
говорити, що в людини є вроджена потреба в діяльності (до речі, чим це не інстинкт?). Правильніше було 
б говорити, що людині від народження притаманна потреба в активності, яка міру розвитку особистості 
під дією соціальних чинників трансформується у потребу в діяльності (в тому розумінні, яке склалося в 
радянській психології), але не вичерпується нею. Як показує наш аналіз, поняття ”активність” ширше за 
поняття ”діяльність” [15].  

Доцільніше було б все-таки визнати, що механізм самопідкріплення, який безумовно існує, є 
наслідком розвитку мотиваційно-потребової сфери, а пусковим механізмом є щось, що лежить поза 
діяльністю. Такий механізм має цілісну природу, включаючи в себе і людину, і середовище. З боку 
середовища – це соціальні очікування, соціальні норми і власне соціально обумовлені діяльності. З боку 
людини – це її соціальні інтенції, які можна позначити по-різному: інстинкти соціальної поведінки, 
соціальні потреби чи потреба бути особистістю. Саме така єдність зовнішнього і внутрішнього, вимог 
соціального середовища і внутрішніх потреб особистості стає об’єктом інтеріоризації, основою розвитку 
мотивації активності, яка дійсно перебудовує систему “потреби – діяльність”. Наслідком цієї перебудови 
(а не причиною) у деяких людей (але не у всіх) є розвиток процесуальних мотивів, які ведуть до таких 
зрушень у вдосконаленні діяльності, які спонукають розвиток потребової сфери і навпаки. Іншими 
словами, суперечностей у розвитку системи “потреби – діяльність” можна було б уникнути, коли б 
розглядати ці процеси не на основі тієї чи іншої статичної ситуації, а в розвитку. 

Мотивація активності творчої особистості, яка відбувається безумовно завдяки її глибинним 
потребам, визначається насамперед свідомістю, тобто суб’єктивною репрезентацією цих потреб (що 
досить добре вивчено у когнітивній психології). Отже, при аналізі розвитку мотивації можливий 
двосторонній процес. З одного боку, в основу аналізу має бути покладена теорія потреб, а з іншого, - дані 
про перебіг мотиваційних процесів у свідомості. Конструкти свідомості дають цікаву інформацію про 
індивідуальну трансформацію цих потреб у мотиви активності. Адже, якщо навіть допустити, що 
поведінку регулюють виключно лише несвідомі мотиви, кожна людина для себе створює якісь пояснення 
того, що і навіщо вона робить. Безумовно, ці пояснення можуть бути неповними, неадекватними, 
спотвореними захисними механізмами чи занизьким рівнем когнітивної складності, але саме вони дають 
змогу реконструювати істинні мотиви. Не існує наукових методів, які б давали змогу дослідити 
неусвідомлювані мотиви прямо, проминувши свідомість. Це ж стосується й емоцій, які в енергетичних 
теоріях відіграють чи не основну роль у мотивації. Хоча методи їх вивчення найбільш відповідають 
принципу об’єктивності (ШГР чи дослідження експресивних реакцій), застосування їх обмежене 
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рамками експериментальної ситуації, так що для створення цілісної картини мотивації, методик, 
орієнтованих на відтворення змістів свідомості, поки що нічим не можна замінити.  

Навряд чи можна вважати творчо обдаровану людину винятковою істотою, яка стоїть над 
середовищем. Безумовно, середовище, і соціальне, і предметне, впливає і на її поведінку, і на її 
внутрішній світ. Саме внутрішній світ можна взяти за мірило суб’єктності, оскільки уявлення, цінності, 
які його складають, заломлюють зовнішні впливи не лише на рівні їх сприймання, але й на рівні 
поведінки. Одні й ті ж зовнішні впливи призводять до різної поведінки у різних людей. Навіть коли 
буває, що поведінка однакова, її внутрішня мотивація виявляється різною.  

Однак існують межі суб’єктної поведінки. Нижня межа визначається незначимістю ситуації для 
людини, тоді має місце нормативна чи імпульсивна поведінка. Верхня межа настає тоді, коли зовнішні 
впливи стають настільки жорсткими, що загрожують життю людини. Але й за цих жорстких умов завжди 
знаходяться люди, які керуються, передусім, суб’єктними цінностями, що ще раз підкреслює вагомість 
суб’єктних форм регуляції. 

Предметом нашого дослідження є творча діяльність, яку навряд чи можна звести до окремих творчих 
актів. Це довготривала, перманентна активність, тому навряд чи можливий однобічний вибір із дихотомії 
особистісні властивості – особливості ситуації, як це зробив Г. Хекхаузен на користь ситуації. Скоріше 
тут підходить більш інтегральна характеристика відносин індивіда й оточення. Таким поняттям є 
соціальна ситуація розвитку. Це традиційне для вітчизняної психології поняття безумовно не вичерпує 
всіх аспектів взаємодії особистісних диспозицій і ситуативних чинників, однак воно є найбільш 
релевантним досліджуваній проблемі, оскільки інтегрує об’єктивні особливості ситуації, що є типовою 
для людей певного віку із суб’єктивним сприйняттям її цими людьми. 

Творчість попервах є не метою, а засобом. Вона спрямована на задоволення інших, у підлітковому 
віці, насамперед, статусних потреб. Лише пройшовши деякий шлях еволюції, творчість стає 
самодостатньою цінністю і починає визначатися внутрішніми (у розумінні Л.І. Божович) мотивами. 
Зарубіжними психологами відзначається, що творча активність має самомотивуючу тенденцію, тобто 
вона підтримує і генерує мотиви творчості. Дж. Гілфорд [16] зводить мотивацію до цільових установок 
результативного, дискретного типу, оскільки в його визначенні “ціль найкраще визначається як деякий 
кінцевий стан, на якому припиняється підтримуюча активність” [цит. за 1 : 28]. У відповідності з теорією 
Д. Берлайна [17], діяльність лише тоді приваблива і носить активуючий характер, коли вона має 
одночасно і знайомі (у технічній творчості – це прийоми, навички, стратегії), і незнайомі (результат 
творчості, нові задумки) компоненти. Теорії активації близькі з теорією розузгодження Д. Мак-Клеланда 
[18], згідно з якою невеликі відхилення від нормального стану супроводжуються позитивними емоціями 
і мають мотивуючий характер. Водночас відзначається падіння мотивації в тому разі, коли завдання 
сприймається суб’єктом як занадто складне. Але ж специфіка творчої діяльності полягає в тому, що 
суб’єкт сам вибирає собі складність завдань, навіть коли основне завдання задається зовні. Етапність 
творчості передбачає ряд проміжних дій, які і є власне творчими і складність яких залежить винятково 
від бажань, волі, здібностей, рівня домагань і можливостей суб’єкта творчості, тому проміжні цілі 
творчої діяльності знаходяться в зоні ближчого розвитку. Таким чином, у процесі творчої діяльності 
постійно забезпечується ситуація успіху, що безумовно робить цю діяльність самомотивуючою. 
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УДК 152.32 
О. Л .Музика  

СТРАТЕГІАЛЬНО-ЦІННІСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СВІДОМОСТІ ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ 

Обгрунтовується положення про стратегіально-ціннісну детермінацію процесу становлення творчо 
обдарованої особистості. 

Включення обдарованої особистості в творчу діяльність позначається на характері її відносин як 
суб’єкта соціальних стосунків. У цьому контексті технічна творчість виступає як спосіб існування 
людини в системі життєвих відносин. У процесі творчості людина реалізує домагання визнання, 
здобуваючи повагу інших людей, формує власну самоповагу, посідає певний соціальний статус. Отже, із 
технічною творчістю пов’язане вирішення життєвих проблем людини, задоволення її найважливіших 
потреб. Технічна творчість є засобом адаптації людини у світі, тому процеси, які її складають, не можуть 
не переводитися у план свідомої регуляції.  

Усвідомлені способи вирішення технічних проблем виступають для людини як цінності. До цінностей 
можна віднести і стратегії технічної творчості, які ”складають... основу творчої обдарованості, оскільки 
конденсують у собі структури, відповідальні за аналіз ситуацій, оцінку нової інформації, вибір об’єкта 
дослідження, вибір орієнтирів, планування творчої поведінки, прогнозування розвитку гіпотез і задумів 
вирішення задач, можливості гнучкої переорієнтації в умовах діяльності, що змінюється; саме тому 
стратегії, як можна припустити, багато в чому спрямовують і насичують конкретним змістом 
свідомість...” [1 : 87-88]. 

Суб’єктно-ціннісний аналіз становлення творчо обдарованої особистості полягає у вивченні 
внутрішніх детермінант її активності, що зосереджені в ціннісній свідомості. Одиницями такого аналізу є 
особливі структурні компоненти індивідуальної свідомості – суб’єктні цінності – найбільш значимі 
смислові утворення, які відображають не лише історію розвитку людини, але й тенденції та напрямки 
цього розвитку [2].  

Включеність людини як суб’єкта діяльності в складну систему соціальних стосунків є підставою для 
введення інтегруючих ці процеси понять - стратегії життєдіяльності, стратегії життя [3 - 5] та ін. 
”Стратегія – індивідуалізована система способів оперування інформацією і формування відповідної 
поведінки, спрямована на вирішення конкретної задачі і задання магістрального напрямку пошуку 
рішення” [6 : 66]. Стратегію визначають не лише чинники, що задаються умовою, а й чинники, які 
визначаються особистісними якостями суб’єкта (В.О. Моляко).  

У технічній творчості виділяється п’ять стратегій: комбінування, аналогії, реконструювання, 
випадкових підстановок та універсальна стратегія [7]. Очевидно, говорити про те, що та чи інша 
стратегія існує у людини в чистому вигляді, не можна. Одна може домінувати при вирішенні найбільш 
значимих задач, а при вирішенні менш важливих - інша, а найчастіше - їх поєднання, тобто універсальна 
стратегія.  

Як уже зазначалося вище, стратегії, що усвідомлюються людиною, виступають для неї як цінності. У 
свідомості вони мають бути представлені у вигляді певної ціннісної структури, компонентами якої 
виступають чотири основні стратегії. Кожна творчо обдарована людина має індивідуально-своєрідне 
поєднання цих компонентів, які складають стратегіально-ціннісну структуру її свідомості.  

Безперечно, стратегії технічної творчості посідають чільне місце в ціннісній свідомості творчо 
обдарованої людини, що виступає як суб’єкт творчої діяльності. Але, водночас, людина також є 
суб’єктом соціальних відносин. Власне, йдеться лише про абстрактний поділ людини на суб’єкта 
діяльності та суб’єкта соціальних стосунків. Суб’єкт - це цілісність. Оскільки творча діяльність для 
обдарованої людини невідривно пов’язана із соціальними відносинами, то має бути зв’язок між 
цінностями, що регулюють ці процеси. Звичайно, змістовні характеристики цих цінностей можуть і 
повинні відрізнятися, як відрізняються процеси, що мають місце у житті, та ті, що мають місце в 
технічних пристроях. Але, на наш погляд, при сприйманні, аналізі цих процесів і, особливо, при 
прийнятті рішень людина може застосовувати одні й ті ж мислительні механізми, які визначаються 
особливостями структури її стратегіально-ціннісної свідомості.  

Для виділення найбільш значимих подій у житті творчо обдарованих людей було застосовано 
методику каузометрії [8]. Отримано для аналізу 180 життєвих подій. Обробка даних показала, що 
близько третини з них, а саме 68, - це події, які мають високий ступінь включеності в міжподієву сітку 
(w > 50%). Це означає, що дані події суб’єктивно розглядаються досліджуваним як найбільш значимі на 
життєвому шляху. Отже, цінності, якими керувалася людина при прийнятті рішень у тій чи іншій 
значимій життєвій події, теж мають бути найбільш значимими в структурі ціннісної свідомості.  

Аналіз виділених подій показує, що найвищий коефіцієнт включеності мають ті з них, що поєднують 
у собі моменти, пов’язані з технічною творчістю та певним соціальним фоном, на якому ця творчість 
розгорталася. Практично всі досліджувані серед таких виділили події, що стосуються навчання, здобуття 
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технічої освіти. Більшість назвали події, пов’язані з першими успіхами в технічній творчості (саме в 
творчості, а не просто в технічній діяльності). Хронологічно ці дві групи подій припадають на 
підлітковий та юнацький вік.  

До загальних закономірностей можна віднести те, що в групу із високим ступенем включеності в 
міжподієву сітку досліджувані включають події, пов’язані з останніми творчими досягненнями. Їх 
виняткову значимість для обдарованої людини засвідчує те, що вони мають, як правило, найвищий 
коефіцієнт включеності, тобто зв’язку з усіма іншими подіями, які, як бачимо, лише умовно можна 
розділити на творчі та соціальні. Всі попередні події життя людини ніби готують наступні, є їх 
причинами. Остання творча подія виступає як наслідок усього попереднього життя. Значимі життєві 
події, які хронологічно відносяться до середини життєвого шляху людини, пов’язані, як правило, із 
змінами в професійній кар’єрі.  

Ми виходили із припущення, що не лише процеси технічної творчості, але й життєві процеси мають 
стратегіальну регуляцію. Творчо обдарована людина завдяки усвідомленню стратегій технічної творчості 
як ефективних способів мислительної діяльності, застосовує їх і для вирішення життєвих проблем. Якщо 
це так, то структура стратегіальної регуляції творчої діяльності людини має відповідати структурі 
стратегіальної регуляції її поведінки в життєвих ситуаціях. Для перевірки цієї гіпотези була застосована 
спеціально розроблена методика. Її мета полягала у виявленні структури стратегіально-ціннісної сфери 
свідомості, якою регулюються творчі процеси, з одного боку, та життєві процеси, з іншого, і 
встановленні характеру зв’язку між цими структурами. У кожен із двох опитувальників було включено 
одні й ті ж, найбільш значимі для досліджуваного життєві події, отримані методом каузометрії. У 
першому опитувальнику робився акцент на моменти, пов’язані з творчою стороною події; у другому 
увага досліджуваного акцентувалася на соціальних аспектах цих же подій, на відносинах з іншими 
людьми. Результати цього дослідження представлені в таблиці 1.  

Таблиця 1. 
Взаємозв’язок застосування стратегій у творчій діяльності та життєвих ситуаціях 
 

С Т Р А Т Е Г І Ї 
Досліджувані 

Комбінування Аналогії Реконструювання Випадкових 
підстановок 

№ Код Т Ж Т Ж Т Ж Т Ж 
1.  А. 4.93 5.27 4.07 5.00 6.33 6.13 7.20 1.47 
2.  Б. 5.00 5.13 4.40 5.07 5.53 5.47 2.40 1.47 
3.  В. 6.20 6.13 4.67 4.80 5.13 4.87 3.87 2.00 
4.  Г. 3.80 5.20 3.07 4.93 4.07 4.20 4.87 3.87 
5.  З. 5.33 4.80 4.93 4.60 4.80 4.73 4.27 2.00 
6.  К. 4.60 4.67 3.07 4.33 5.73 4.93 1.00 2.73 
7.  Л. 6.20 6.13 6.67 5.53 6.13 5.67 1.93 1.67 
8.  М. 6.07 6.20 5.87 5.87 6.00 6.13 1.27 1.93 
9.  П. 6.20 6.00 4.67 4.60 4.60 4.87 3.80 2.53 
10.  Р. 6.00 5.60 5.80 5.47 6.60 6.67 3.67 1.40 
11.  Т. 2.47 5.20 2.60 4.00 5.27 5.00 2.20 2.40 
12.  Ш. 4.80 4.67 3.93 4.40 6.20 4.80 2.40 2.93 

x  5.13 5.42 4.48 4.88 5.53 5.29 2.66 2.20 
Ρ 0.77 0.74 0.75 0.22 

 
Через близькість в оцінках не можна виділити одну із стратегій як домінуючу в технічно обдарованих 

людей. Із впевненістю можна лише констатувати, що найменшою мірою застосовується ними стратегія 
випадкових підстановок, причому, і це, мабуть, не випадково, в житті ( x = 2,2) ще менше, як у творчості 
( x = 2,66). Стратегія випадкових підстановок у найменшій мірі поєднується із творчими процесами 
обдарованої людини. Вона застосовується лише в крайніх випадках, коли наступає криза в творчому 
пошуку і застосування інших стратегій не дає позитивних результатів. 

 Співвідношення стратегій комбінування, пошуку аналогів, реконструювання, представлене в 
усередненому для всієї вибірки вигляді, показує певні тенденції, які характерні для стратегіальної 
свідомості творчо обдарованої людини. Показовим є найвища середня оцінка ( x = 5,53) стратегії 
реконструювання в творчій діяльності, оскільки саме ця стратегія вважається найбільш "творчою". 
Водночас відзначається, що стратегія реконструювання найрідше зустрічається [7]. Очевидно це 
справедливо, коли йдеться про генеральну сукупність людей, що займаються технічною творчістю. 
Тенденція до домінування цієї стратегії в обдарованих людей, на наш погляд, є однією із сутнісних ознак 
творчої обдарованості взагалі. Звичайно, домінування стратегії реконструювання ще не є підставою 
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вважати людину творчо обдарованою; для цього потрібні й інші, не менш важливі ознаки. Але 
обдарована людина не може не застосовувати в своїй діяльності одну із найбільш "творчих" стратегій. На 
другому місці - стратегія комбінування, на третьому - пошуку аналогів. Таким чином, можна 
підсумувати, що обдаровані люди переважно застосовують стратегії, які мають більше значення саме для 
творчих процесів, а ті, що менше зв’язані із творчістю, залишаються на другому плані.  

Аналіз структури застосування стратегій щодо життєвих процесів також показує деякі загальні 
закономірності в організації стратегіальної регуляції поведінки творчо обдарованих людей. Стратегія 
реконструювання теж має досить високу оцінку ( x = 5,23), однак поступається стратегії комбінування 
( x  = 5,42), яка є домінуючою при вирішенні життєвих проблем. Середня оцінка третьої за значимістю 
стратегії - пошуку аналогів - не набагато відрізняється від перших двох ( x  = 4,88). Очевидно, що 
процеси, пов’язані із включенням людини у соціальні стосунки в більшій мірі орієнтовані на 
загальноприйняті норми і правила, ніж процеси, пов’язані з творчістю. Справді, якщо для 
характеристики останніх такі епітети, як оригінальність, принципова новизна, неповторність тощо, 
позначають вищі рівні творчості, то застосування їх щодо життєвих подій, пов’язаних із відносинами з 
іншими людьми, обмежене. Але, попри це, стратегія аналогії знаходиться лише на третьому місці. 
Обдарована людина прагне до творчості не лише в технічній діяльності, але й при вирішенні інших 
життєвих проблем. Її здатність до рефлексії вимагає застосування певного інструментарію, яким у 
даному випадку є стратегії.  

Найменше для прийняття рішень при вирішенні життєвих проблем застосовується стратегія 
випадкових підстановок ( x = 2,2). Творчо обдарована особистість у більшій мірі, ніж інші люди, є 
суб’єктом власного життя. Вищий рівень суб’єктності забезпечується у цьому випадку наявністю такого 
ефективного механізму адаптації в соціокультурному середовищі, яким є творчість. Творча людина 
завжди має більше незалежності, свободи дій. У будь-якій життєвій події вона не йде за ситуацією, а до 
деякої міри сама її творить, є одним із значимих чинників, які спрямовують розвиток ситуації. 

 Аналіз отриманих даних показує, що для всіх досліджуваних характерна універсальна стратегія як 
при вирішенні творчих, так і при вирішенні життєвих задач. В узагальненому вигляді це показано на 
діаграмі  (рис.1.), де представлені усереднені дані по кожній із стратегій.  

 
Числові значення, представлені на діаграмі, є середніми арифметичними, отриманими з оцінок 

досліджуваних кожної із стратегій за 7-бальною шкалою. Оскільки для виявлення стратегій були 
відібрані найбільш значимі життєві події, то, на нашу думку, отримані дані відбивають саме структуру 
стратегіальної організації свідомості, яка є сплавом життєвого досвіду та індивідних особливостей 
суб’єкта і має трансситуативне значення. 

Кореляційний аналіз показує, що існує тісний зв’язок між стратегіями, які використовуються в 
технічній творчості, і стратегіями вирішення життєвих проблем. Так, для стратегії комбінування 
коефіцієнт кореляції Спірмена дорівнює 0,77, а для стратегій пошуку аналогів і реконструювання 
відповідно ρ = 0,74 та ρ = 0,75 при (р < 0,01). Виявлено слабкий зв’язок – ρ = 0,22 - для стратегії 
випадкових підстановок. Нагадаємо, що ця стратегія має найменшу питому вагу і її застосування носить 
епізодичний характер.  

При визначенні стратегіальної організації свідомості було використано реальні життєві події 
досліджуваних. Узяті в хронологічному порядку, вони дають змогу прослідкувати тенденції розвитку 
стратегій протягом життєвого шляху. Для більшої наочності вікову динаміку розвитку стратегій, що 
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застосовуються творчо обдарованими людьми в технічній творчості і в соціальних стосунках, 
представлено у вигляді двох графіків, поміщених в одну систему координат (рис. 2). На осі х розміщені 
життєві події в хронологічному порядку. На осі у - показники застосування стратегій, оцінені за 7-
бальною шкалою. 

 
 Із графіків видно, що при вирішенні технічних творчих задач досліджувані віддають перевагу 

стратегії реконструювання. При вирішенні проблем, пов’язаних із соціальними відносинами, 
переважають стратегії комбінування та пошуку аналогів. Цікаво, що в ході життя зростає значимість 
стратегії комбінування. Таким чином, припущення про стратегіально-ціннісну організацію свідомості 
творчо обдарованої людини можна вважати підтвердженим. Стратегії, що виробляються в технічній 
творчості, усвідомлюючись, стають цінностями, які переносяться і на регуляцію діяльності людини, що 
виступає як суб’єкт суспільних відносин. Очевидно, що в становленні стратегіально-ціннісної організації 
свідомості має місце і зворотний процес: досвід, накопичений у сфері стосунків у системі "людина-
людина", поширюється і на технічну творчість. Взаємне збагачення цих двох основних сфер 
життєдіяльності, закріплене у життєвому досвіді, формує такий індивідуально-своєрідний сплав 
цінностей, який забезпечує цілісність творчо обдарованої особистості, що виступає як суб’єкт 
життєдіяльності. Її розвиток йде по шляху переорієнтації із цінностей соціального оточення на власні, 
суб’єктні цінності. 

Ë²ÒÅÐÀÒÓÐÀ 

1. Моляко В.А. Проблемы психологии творчества и разработка подхода к изучению одаренности 
//Вопр.психол. -1994. - N5. - С.86-95. 
2. Музика О.Л. Ціннісна свідомість обдарованої особистості на тлі  ціннісної кризи суспільства 
//Психолого-педагогічна наука і  суспільна  ідеологія:  Мат. метод. семінару АПН України. - К.: Гнозис, 
1998. - С.397-401. 
3.  Абульханова-Славская К.А. Стратегия жизни. - М.: Мысль, 1991. - 299 с.  
4. Анцыферова Л.И. Психология повседневности: жизненный мир личности и "техники" её бытия 
//Психол.журн. -1993. - N2. - С.3-16. 
5. Франкл В. Человек в поисках смысла. – М.: Прогресс, 1990. – 367 с. 

Стратегія комбінування

4,8
5

5,2
5,4
5,6
5,8

6
Стратегія пошуку аналогів

4
4,2
4,4
4,6
4,8

5
5,2
5,4
5,6
5,8

6

П
од

ія
 1

П
од

ія
 2

П
од

ія
 3

П
од

ія
 4

П
од

ія
 5

Стратегія реконструювання

4,8
5

5,2
5,4
5,6
5,8

6

П
од

ія
 1

П
од

ія
 2

П
од

ія
 3

П
од

ія
 4

П
од

ія
 5

Стратегія випадкових 
підстановок

1,8
2,3
2,8
3,3
3,8
4,3
4,8

По
ді
я 

1

По
ді
я 

2

По
ді
я 

3

По
ді
я 

4

По
ді
я 

5
 

життєві ситуації 
ситуації творчості 

Рис.2. Вікова динаміка використання стратегій у творчій діяльності 
та життєвих ситуаціях 



Вісник Житомирського педуніверситету. Випуск 3. Психологічні науки 

 160

6. Стиль человека: психологический анализ /Под ред.А.В.Либина. – М.: Смысл, 1998. – 310 с. 
7. Моляко В.А. Психология конструкторской деятельности. - М.: Машиностроение, 1983. - 134 с. 
8. Головаха Е.И., Кроник А.А. Психологическое время личности. - К.: Наукова думка, 1984. - 207 с.  

 
Музика Олександр Леонідович – кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології 

Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка . 
Наукові інтереси: 

− проблема обдарованості, ціннісні аспекти становлення особистості, психосемантика.  



 

 161 

УДК 152.32 
Л.М. Король, А.Ю. Вишина 

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМПАТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Виявлені особливості емпатійності сучасних молодших школярів, деякі психолого-педагогічні умови її 
формування в навчально-виховному процесі. 

Стаття є продовженням публікації матеріалів дослідження особливостей емпатійності молодших 
школярів, поданих у попередньому номері "Вісника Житомирського педінституту". 

Формулюючи завдання щодо вивчення емпатійності сучасних молодших школярів, ми виходили з 
припущення про залежність її рівня від афективного досвіду дитини, емоційної близькості з об'єктом 
(сторонння чи близька людина), частоти взаємодії з ним, попереднього емпатійного досвіду тощо. Тому 
методики відбиралися у відповідності до потреб, інтересів учнів початкових класів, звичних для них 
занять і ситуацій повсякденного життя. 

Як доповнення до методики незавершених речень була використана експресметодика "Як учинити?" 
для виявлення гуманiстичних орiєнтацiй у поведiнцi молодших школярiв та визначення суб'єкту емпатiї 
учнiв. На одному з урокiв працi школярi виготовляли серветку. Пiсля уроку кожному учню дали аркуш 
паперу i попросили написати про те, що вiн хоче зробити з серветкою: подарувати її кому-небудь чи 
залишити собi. 

Це дозволяє встановити не лише провідний мотив поведінки досліджуваних, а й визначити суб'єкт із 
певної групи включення, на який спрямована емпатія дитини. 

Дослідження показало, що 68% школярів хотіли б подарувати серветку матерi; 22% - хотiли б 
подарувати сусiду чи сусiдцi по  партi; 10% опитуваних зазначили, що залишать серветку собi. Отже, 
90% дослiджуваних продемонстрували гуманiстичну орієнтацiю - висловили бажання подарувати 
серветку iншiй, референтнiй для них людинi (матерi, сусiду по партi). 

В результатi проведення вказаних двох методик була видiлена група учнiв (42% дослiджуваних), якi 
проявили стiйке позитивне емоцiйне вiдношення до людини, тварини в рiзних ситуацiях. Тому третя 
методика була спрямована, в основному, на пiдтвердження-спростування стiйкостi емпатiї цiєї групи 
учнiв. Для цього використали методику, яку можна умовно назвати "Святковi побажання". Кожному 
учневi видали по 3 аркушi-бланки. На всiх трьох бланках були написанi iм'я та прiзвище учня, а також у 
верхньому лiвому кутi був зазначений певний шифр (I, II чи III). Учням дали таке завдання: на аркушi з 
римською цифрою I написати святковi побажання собi; на аркушi з цифрою II - святковi побажання 
своєму друговi, а на аркушi з цифрою III - своєму недрyговi. 

Метою цього дослiдження було порiвняння змiсту побажань собi, своєму друговi та вороговi для того, 
щоб визначити емпатiйнi вiдносини учнiв вiдповiдно до модальностi емоцiйного переключення як власне 
емпатiйнi чи антиемпатiйнi та вiдповiдно до їх стiйкостi-нестiйкостi. 

Ми отримали такi результати: 100% дослiджуваних написали щирi побажання собi, наприклад: 
"Успiшного навчання, здоров'я!", "Всього найкращого!", "Здоров'я та щастя!" тощо. Оптимiстичний тон 
цих побажань є свiдченням бiльш-менш адекватного сприйняття другокласниками власного "Я-образу". 
Не зафiксованi випадки негативного, презирливого ставлення до себе з боку школярiв.  

Щирi побажання дiти написали i своїм друзям, наприклад: "Бажаю, щоб у тебе завжди було все 
гаразд!", "Катрусю! Я бажаю тобi щастя, здоров'я, i щоб ти була найкращою вiдмiнницею у класi!", 
"Бажаю, щоб ти добре навчався." та iн. Дiти виявили гуманне, добре ставлення до своїх друзiв, бажаючи 
їм всiляких гараздiв, i це дуже важливо. Якщо дитина є доброзичливою до себе та до оточуючих її людей, 
то у неї формується життєва установка "Я добрий, i всi люди навколо мене теж добрi". Це найбiльш 
ефективна для життєдiяльностi установка, оскiльки забезпечує адекватне реагування людини на певну 
ситуацiю i, крiм того, передбачає гуманне ставлення до людей як найвищої суспiльної цiнностi. 

Але найбiльше нас цiкавить побажання своєму недрyговi, тому що емпатiйна людина проявляє її й у 
ставленні до своїх ворогiв (мається на увазi стiйке власне емпатiйне ставлення). Зауважимо, що отриманi 
побажання носили дiаметрально протилежний характер. 25% вiд загальної кiлькостi опитуваних, що 
становить приблизно 66% вiд кiлькостi тих дiтей, якi позитивно вiдреагували на ситуацiї перших двох 
методик (наприклад, "Якщо мене образив мiй товариш, то я...- вибачу йому"), реалiзували власне 
емпатiйне ставлення до "ворога": "Бажаю тобi щастя i здоров'я.", "Бажаю тобi мiцного здоров'я.", "Бажаю 
тобi всього найкращого." 

75% другокласникiв виявили в запропонованiй ситуацiї антиемпатiйне ставлення - їх побажання зовнi 
схожi на прокльони: "Щоб ти подавився!", "Щоб ти погано навчався!", "Бажаю тобi поганого навчання!"  
тощо. Такi "святковi побажання" написали дiти, бiльшiсть із яких, передусiм, цiнують у людини доброту 
та здатнi нагодувати i захистити голодне кошеня. 

Данi результати пiдтверджують нашу думку про те, що афективнiсть переживань емпатiйно нестiйких 
дiтей пояснюється несформованiстю у них системи моральної мотивацiї. У цих дiтей гуманне ставлення 
до iнших перебуває у протидiї до егоцентричних потягiв. 
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Наступна методика була орiєнтована на визначення критерiїв, за якими дiти оцiнюють поведiнку 
iнших людей незалежно вiд їх вiку та соцiального статусу. Припустимо, що людина, яка володiє стiйкою 
позитивною емпатiєю, проявляє цю якiсть не лише при органiзацiї власної поведiнки, але й використовує 
як основу для оцiнки поведiнки iншої людини. 

Методику можна назвати "Аналiз ситуацiй". Вона складається з трьох не пов'язаних мiж собою за 
змiстом мiнiтекстiв, у кожному з яких описується певний вчинок. У двох мiнiтекстах головний герой 
здiйснює вчинок, який абсолютно не пов'язаний з дослiджуваним, а у третьому мiнiтекстi вчинок 
головного героя безпосередньо спрямований на дослiджуваного. Таким чином можна виявити критерiї 
оцiнки учнями вчинку взагалi та критерiї для оцiнки вчинку, де учнi виступають зацiкавленою стороною. 

Дослiдження носило iндивiдуальний характер i проводилось у формi бесiди дослiдника iз 
дослiджуваним. Для оцiнки кожному учневi послiдовно давали наступнi 3 мiнiтексти, записанi на 
окремих картках: 

1. Черговий залiзничної станцiї, як завжди, обходив свою дiлянку шляху, але раптом помiтив, що на 
колiї сидить i безтурботно грається маленька дитина, в той час як прямо на неї мчить швидкий поїзд. Вiн 
кинувся до дитини, схопив і вiдштовхнув убік, врятувавши її. Однак сам уже не встиг вчасно вiдскочити  
i загинув: поїзд переїхав його. 

2. У трамваї впiймали злодiя, який щойно вкрав годинник у одного з пасажирiв. Його виштовхали з 
вагона i тут же жорстоко побили.  

3. Пiд час перерви ти вийшов на шкiльне подвiр'я подихати свiжим повiтрям i погрiтися на теплому 
сонечку. Раптом бiля тебе по калюжi, яка була якраз навпроти тебе, пробіг третьокласник i обляпав тобi 
не лише одяг, а й обличчя. Ти бачиш, що учень це зробив навмисно. 

Перед бесiдою дослiджуваному давали iнструкцiю: "Я тобi розповiм деякi подiї, рiзнi людськi вчинки, 
ти уважно їх прослухай, а потiм скажи: правильно чи ні вчинила ця людина i чому ти так вважаєш". 

Для обробки вiдповiдей застосовувався якiсний аналiз їх змiсту, оскiльки нормативної шкали для 
даного випадку не iснує. Тексти для методики підібранi нами самостiйно. 

Проведення дослiдження дало такi результати: 100% школярiв високо оцiнили вчинок чергового 
залiзничної станцiї, назвали його геройським, смiливим, вiдважним, шляхетним. На прохання дослiдника 
мотивувати свою думку дiти дали такi варiанти вiдповiдi: "Дитина маленька, її жаль. Черговий не 
злякався смертi, врятував її. Залiзничник - герой."; "Залiзничник не думав про себе, а лише про дитину на 
колiї."; "Черговий врятував дитину, мабуть, у нього теж є маленький син чи дочка." та iн. Дiтей зовсiм не 
здивувало, що черговий кинувся рятувати дитину, навпаки, вони сприйняли таку поведiнку як єдино 
можливу в такiй ситуацiї, тому що "дитина маленька, її мiг переїхати поїзд." 

У випадку зі злодiєм думки учнiв розiйшлися: 58% вважали, що злодiй отримав по заслузi; 42% 
вважали, що зi злодiєм вчинили надто жорстоко. Як докази перша сторона використовувала той факт, що 
"злодiй кривдить чесних людей", що "годинник пасажир купив на заробленi власною працею грошi, а 
злодiй украв їх", що "злодiй - це нечесна людина, злочинець" тощо; а друга сторона - що "треба було 
спочатку дiзнатися, чому злодiй вкрав годинник. Можливо, у нього зовсiм не було грошей", що 
"можливо, злодiй був голодний i хотiв купити за грошi їжу", що "люди не мали права бити злодiя, треба 
було викликати мiлiцiю" та iн. 

Цiкаво, що серед учнiв, якi виправдали самосуд над злодiєм, було 79% хлопчикiв i 21% дiвчаток, а 
серед учнiв, що стали на захист злочинця, було 70% дiвчаток i 30% хлопчикiв. Ймовiрно, глибокi 
переживання, спiвчуття, милосердя бiльш властивi жiнкам, нiж чоловiкам. 

Найбiльш яскраво критерiї оцiнки поведiнки iнших виявились при оцiнюваннi учнями випадку на 
шкiльному подвiр'ї. Реакцiю дiтей  можна класифiкувати певним чином: 

1. Вiдповiдi, спрямованi на помсту, потяг створити аналогiчну ситуацiю з переживанням вiдповiдних 
емоцiй - 42% ("Я йому покажу!", "Я йому помщуся!", "Теж пробiжу бiля нього по калюжi" тощо). 

2. Відповіді, в яких для розв'язання конфлікту пропонується залучення оточуючих людей - 22% 
("Скажу своєму батькові (старшому братові) - він йому покаже!", "Поскаржусь учительці", "Зберу своїх 
друзів i провчу його" тощо). 

3. Сильне внутрiшнє переживання конфлiкту без зовнiшнiх агресивних реакцiй - 20% (Нiчого не 
скажу йому, але потiм буду плакати.", "Ображусь. Буду плакати.", "Побiжу чистити костюм, щоб не 
засмутити маму" та iн.). 

4. Звинувачення себе в тому, що сталося - 16% ("Я сам(-а) винен (виннa): став(-ла) бiля калюжi", 
"Якби я не стояв бiля калюжi, мене б не оббризкали" тощо). 

У ситуацiї власного неблагополуччя у 64% дiтей гуманiстичнi орiєнтацiї поступилися мiсцем гострiй 
потребi захистити власне "Я" через покарання винуватця власними силами чи за допомогою iнших 
людей. Стосовно дiтей, якi не проявили агресивностi вiдносно кривдника (36%), необхiдне додаткове 
дослiдження, оскiльки могла мати мiсце як емпатiя, так i усвiдомлення дитиною своєї безпорадностi та 
безсилля перед старшим за вiком учнем. 
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На всi три ситуацiї однi й тi ж дослiджуванi прореагували по-рiзному. Отже, пiдтверджується думка 
щодо нестiйкостi емпатiйних проявiв молодших школярiв. 

Враховуючи лабораторний характер дослiдження, все ж можемо стверджувати, що бiльшостi 
молодших школярів, що брали участь у дослiдженні, властива нестiйка емпатiя. Цю групу дiтей 
характеризують протирiччя мiж засвоєними моральними знаннями i потребами, що гостро 
переживаються. Якщо  емпатiйно нестiйка дитина зiштовхується з конфлiктом, який є для неї значимим, 
у неї вiдбувається регрес емпатiї, тобто вона реагує на конфлiкт егоцентричними переживаннями. 

Тому відносно молодшого шкiльного вiку (на прикладi першокласникiв і другокласників) можна 
говорити не стiльки про особистiсно-змiстовне, яке вимагає активного функцiонування когнiтивного 
компоненту психiки людини, скiльки про елементарне емпатiйне ставлення до iншого, коли людина 
несвiдомо вiдображає переживання iншого, де iншим, тобто суб'єктом, виступає одна людина, цiла 
соцiальна група, тварина та iн. 

    Крiм того, для молодшого школяра властиве одночасне переживання як власне емпатiйних 
вiдносин (наприклад, спiвпереживання, спiврадостi), так i антиемпатiйних (наприклад, ненавистi, 
заздростi)  залежно вiд ступеня особистiсної значимостi ситуацiї, що склалася на даний час. Залежно вiд 
того, наскiльки ця ситуацiя сприяє або протидiє задоволенню актуальної потреби, дитина будує модель  
власної поведiнки, яка або допомагає, або заважає iншому в досягненнi  бажаного для нього стану. 

Треба зазначити, що емпатiйнi вiдносини молодших школярiв з iншими, залежно вiд ступеня  
функцiонування конативних компонентiв, можуть бути пасивними, коли дитина тiльки переживає з  
приводу почуттiв iншого (спiвчуття, спiврадiсть, злiсть, заздрiсть), i дiйовими, коли дитина певним 
чином органiзує власну поведiнку з метою зменшення чи посилення страждань iншого. 

Після вивчення особливостей емпатійності молодших школярів для зіставлення та порівняння 
результатів було проведено аналогічне дослідження на виборці підлітків-дев'ятикласників. 

У дослідженні ми використали ряд загальновизнаних методик для вивчення особливостей розвитку 
особистості та її властивостей: тест для діагностики акцентуацій характеру (адаптований для підліткової 
популяції); тест для діагностики стану агресії у підлітків Басса-Дарки; методика "Незавершені речення" 
(підлітковий варіант); "Шкала оцінки потреби в досягненні"; "Шкала оцінки мотивації схвалення". Також 
ми використали спеціальну методику - тест для діагностики гуманістичних орієнтацій і способів 
поведінки підлітків та юнацтва, з результатами якого порівнювалась інтерпретація даних, отриманих у 
ході застосування попередньо вказаних технік. 

Матеріали вивчення особливостей становлення емпатійності підлітків будуть висвітлені в публікації, 
присвяченій цій проблемі. У статті ми вважаємо за необхідне вказати лише на основні тенденції у 
розвитку цієї важливої властивості особистості школяра в сучасних умовах. 

Аналізуючи інформацію, отриману на виборці другокласників, з даними вивчення виборки 
дев'ятикласників, виявили, що у підлітків у зв'язку із становленням більш-менш стійкої системи уявлень 
про власне "Я" (Я-концепції), з появою відносно стійких цінностей, а також з високим рівнем розвитку 
мислення має місце більш високий рівень організації емпатійних стосунків - в особистісно-змістовне 
емпатійне відношення. Підліток не лише сприймає переживання іншого, а й оцінює їх у відповідності до 
власної системи цінностей і визначає ступінь їх важливості-неважливості для себе, тобто трансформує 
переживання іншого у власні переживання відповідної модальності. Крім того, у підлітковому віці існує 
тенденція до зростання антиемпатійних відносин і падіння власне емпатійних відносин, суб'єктом яких є 
людина. 

Ситуація емпатійного дуалізму в підлітковому віці - переживання протилежних емпатійних відносин -  
не надає підстав для позитивного прогнозу в такій мірі, як у молодшому шкільному віці. Це пов'язано з 
тим, що в даний період утворюються, офомлюються стійкі форми поведінки, риси характеру, способи 
емоційного реагування, і якщо на попередньому етапі психічного розвитку в дитини не була сформована 
життєва установка "Я добрий, і всі люди навколо мене теж добрі", а на її місці розвинулась установка "Я 
добрий, а всі інші погані", чи "Я поганий, як і всі інші", то у підлітковому віці такі негативні установки 
закріплюються в структурі особистості. Тобто доводиться говорити переважно про антиемпатійне 
ставлення до іншого. 

З огляду на викладене вище особливої актуальності набирає проблема формування у молодших 
школярів і прищеплення підліткам позитивної емпатійності.   

Виховання емпатійності тісно пов'язане з моральним вихованням школяра в цілому: не можна 
говорити про високий рівень розвитку його моральної сфери. Людина не може мати високий ступінь 
розвитку емпатії, не будучи високо моральною. Тому формування в учнів здатності проявляти дійові 
власне емпатійні відносини до людей - одна із ланок морального виховання школярів. 

Становлення моральності дитини (у широкому розумінні цього слова) відбувається лише в процесі її 
активної діяльності, що забезпечує умови для трансформації моральних знань у моральність як якість 
людини. У діяльності, спрямованій на спільний успіх, виникає співчуття і співрадість, почуття взаємної 
відповідальності. Це є основою розвитку у дітей дійових власне емпатійних ставлень до людей. 
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Надаючи певної спрямованості сумісній діяльності дітей шляхом введення відповідних мотивів, 
можна формувати у них навички чуйності, гуманності, милосердя, вміння спільно досягати загальної 
мети. Необхідною умовою цього є опора на багатство переживань дитини. Лише там, де в основі дійових 
власне емпатійних стосунків лежить здатність співчувати, співпереживати, співрадіти та співдіяти 
іншому, виникає атмосфера гуманного, шанобливого ставлення до людини в цілому. 

Формування позитивної емоційної спрямованості, наприклад, на однолітка, уміння поставити себе на 
його місце, розділити з ним радість і горе реалізується через організацію індивідуальних і колективних 
форм роботи, спрямованої на те, щоб навчити школярів бути уважним один до одного. 

Розв'язанню цього завдання сприяє створення ситуацій та використання випадків із повсякденного 
життя у класі, в яких кожний учень класу стає свідком неблагополуччя товариша. Вчитель вдається не до 
традиційного аналізу події, вчинку, а до вербальної інтерпретації ситуації, обов'язковим компонентом 
якої є прояв співчуття та співпереживання до потерпілого і стимулювання до цього дітей. Таким чином 
діти отримують наочний приклад уважного ставлення до однолітків. 

Аналогічно можна виховувати у школярів уважне, гуманне ставлення до молодших за віком та 
старших. Тобто вчитель власною поведінкою в конкретній ситуації демонструє дітям зразки власне 
емпатійної співдії, мотивуючи, чому саме треба вчинити так, а не інакше. 

Для посилення мотивів взаємодопомоги можна організувати продуктивну діяльність малими групами 
на уроках природознавства, образотворчого мистецтва та праці. При підведенні підсумків таких занять 
учитель позитивно відгукується не лише про якість виконаної роботи, але й спеціально акцентує увагу 
учнів на тому, що продукт створювався спільними силами, у результаті взаємодії та тісного 
співробітництва. 

Щоб допомогти дитині усвідомити, що від її допомоги залежить успіх товариша і загальний успіх 
діяльності, можна використати ситуацію, в якій одні діти озброєні необхідними знаннями та уміннями, а 
в інших дітей вони відсутні. Так, наприклад, у початкових класах одну групу дітей попередньо навчають 
робити іграшки з паперу. Потім на уроці праці створюється ситуація, в якій "навчені" діти опиняються в 
одній групі з тими, хто не вміє цього робити. Учитель дає пряму установку на навчання партнера і 
надання допомоги йому. Таким чином, школярі опиняються в ситуації, яка вимагає надання допомоги 
іншому. Уміння розуміти і переживати труднощі та невдачі інших людей активізує діяльність дитини, 
спрямовану на прояв співчуття та надання практичної допомоги іншому. 

Школою виховання емпатійності повинні стати твори усної народної творчості та літературні твори, 
вивчення яких передбачено шкільною програмою. 

Існує безліч інших способів та засобів формування моральності, отже і емпатійності у сучасних 
школярів. Але у будь-якому випадку потрібно пам'ятати, що виховання - це значною мірою 
наслідування. Тому виховання не дасть позитивного ефекту до тих пір, поки в житті дорослих діти 
будуть помічати розходження між словами та вчинками. 

У нашій роботі ми вказали лише на деякі з великої кількості існуючих можливостей формування у 
молодших школярів стійкого власне емпатійного ставлення до людей в умовах сучасної 
загальноосвітньої школи.  
 

Король Лідія Миколаївна - кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології Житомирського 
державного педагогічного університету ім. І. Франка. 

Наукові інтереси: 
− особливості розвитку спрямованості особистості сучасних школярів; 
− психологія виховання. 

 
Вишина Алла Юріївна - асистент кафедри психології Житомирського державного педагогічного 

університету ім. І.Франка.  
Наукові інтереси: 

− розвиток моральної сфери сучасних школярів, їх емпатійності. 
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АНОТАЦІЇ  

SUMMARY 

Иващенко Е.Н. Из истории Житомирского педагогического института (1919 - 1929 гг.). 

На основе архивных материалов и периодической печати воспроизведена история организации и 
деятельности Житомирского педагогического института в первое десятилетие своего существования. 

O.M.Ivashchenko. On History of the Zhytomyr Pedagogical Institute (1919 - 1929). 

On the basis of the contemporary records and periodical press the history of organization and activity of the 
Pedagogical Institute of the first decade of its existence is reproduced. 

Иванченко А.В., Сбруева А.А. Концепции социализации личности в западной педагогике второй 
половины ХХ века. 

В статье проведен анализ мировых концепций социализации личности: технократической, 
авторитарного рационализма, психоаналитической, неогуманистической. 

Ivanchenko A .V., Sbruyeva A. A. Conceptions of sociolizing the personality in Western pedagogics of the 
second half of the 20th century. 

The authors analyse modern conceptions of sociolizing the personality: technocratic, psycho-analytic, 
neohumanistic, and that of authoritarian rationalism. 

Левковский M.B. Новые учебные технологии. 

Рассматриваются наиболее известные в современной теории и практике новейшие учебные технологии 
(в общеобразовательной и высшей школе). 

Levkivsky M.V. New teaching technologies. 

The author considers the latest teaching technologies (in comprehensive and higher schools) well-known in 
contemporary theory and practice. 

Дубасенюк А.А. Факторный анализ воспитательной деятельности педагога общеобразовательной 
школы. 

Рассматривается факторная структура воспитательной деятельности педагогов 
общеобразовательной школы в двух деятельностных подпространствах. Дается анализ показателей 

для определения оптимальных факторных решений. 

Dubasenyuk O.A. The factor analysis of educational activities of a comprehensive secondary school teacher. 

The article deals with the factor structure of educational activities of comprehensive secondary school teachers 
in two activity sub-spaces. The author presents an analysis of indices for estimating optimum factor solutions. 

Рудницкая Н.Ю. Тенденции и существенные особенности изучения краеведения учащимися 
начальных школ Волыни (20-е гг. ХХ ст.). 

В статье рассмотрены особенности изучения краеведения учащимися начальных школ Волыни в 20-ых 
гг. ХХ ст. Предложен дидактический анализ содержания краеведческих тем и выделены доминирующие 

тенденции. 
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Rudnytska N. Y. The Tendencies and Basic Peculiarities of Countrystudy Learning by Pupils in Junior 
Schools of Volyn (the 20th of XX c.). 

The peculiariaties of countrystudy learning by the pupils of junior schools are concerned in this article. The 
didactic analysis of the content of countrystudy is proposed and the dominating tendencies are singled out. 

Барановская А. Ф., Осадчий М. М., Таргонский Л. Ф. Об использовании некоторых педагогических 
принципов в преподавании математики. 

В статье рассматриваются два метода обучения — алгоритмический и понятийный, их использование 
в процессе изучения математики, устанавливается связь между ними. 

Baranivska. A.F., Osadchy M.M., Targonsky L.P. On the application of some pedagogical principles in 
teaching mathematics. 

Two methods of teaching - algorithmic and conceptual and their application in the process of studying 
mathematics are dealt with in the article. The connections between them are considered.  

Михеев В.В., Михеева Г.Н. Использование многопрофильной компьютерной системы  линейного 
тестирования в процессе обучения.  

В статье описано назначение, функции и использование многопрофильной компьютерной системы 
линейного тестирования в процессе обучения.  

Mikheyev V.V., Mikheyeva H.M. Application of the multipurpose computer system of linear testing in the 
teaching process. 

The article contains the description of the application and functions of the multipurpose computer system of 
linear testing. 

Семенец С. П. Функциональные уравнения как средство введения элементарных функций в курсе 
алгебры и начал анализа. 

В статье приведен способ введения элементарных функций, которые изучаются в курсе алгебры и начал 
анализа общеобразовательной школы, как решений некоторых функциональных уравнений. 

 

Semenets S.Р. Functional Equations as Means of Introduction of Elementary Functions in the Course of 
Algebra and Analysis Basis. 

A way of introduction of elementary functions learnt in the secondary school course of algebra and analysis 
basis as solution of some functional equations is introduced in the article. 

Мисечко Е.Н., Астахова Л.Е., Мисечко О.Е. Дидактические принципы профессиональной 
компетентности учителя. 

На основе теоретических исследований и проведенного педагогического эксперимента анализируются 
специальные дидактические принципы формирования профессиональной компетентности учителя. 

Mysechko Y.M., Astakhova L.Y.,.Mysechko O.Y.  Didactic principles of forming teacher's professional competency. 

Special didactic principles of forming teacher's professional competency are analyzed on the basis of theoretical 
research and pedagogical experiment. 

 

Бех И.Д. Личностно ориентированное воспитание: стратегия поиска. 

Сделана попытка теоретико-методологического обоснования существенных компонентов воспитания. 
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Bekh I.D. Personality-oriented education: the strategy of projecting. 

The article presents theoretical methodological grounds of essential components of education. 

Гужанова.Т.С. Культура общения как способ гуманизации отношений между учащимися. 

Автор поднимает вопросы воспитания культуры общения среди учащихся и намечает пути их решения. 

Guzhanova T.S. The Culture of Communication as the Way of Humanization of Relationship among Pupils. 

The author raises the questions dealing with the education of the culture of communication among pupils and 
traces the ways of solving them. 

Ильина О.В. Формирование у будущего учителя организаторских умений. 

В статье рассматривается проблема формирования организаторских умений будущих учителей. 
Предложен анализ ее решения при помощи применения педагогических задач. 

Ilyina O.V. Formation of organizing skills of a future teacher through solving pedagogical problems. 

The article features the  problem of formation of organizing skills of future teachers. It gives analysis of its 
solution through pedagogical problems.    

Ковальчук В.А. Педагогические предпосылки возникновения социально-педагогических ситуаций в 
профессиональной деятельности учителя. 

Рассматривается процесс развития социально-педагогической ситуации, преобразования ее в 
социально-педагогическую задачу в профессиональной деятельности учителя. Анализируются также 

особенности становления социально-педагогической ситуации в разных социокультурных, 
образовательных, возрастных условиях. 

Kovalchuk V. A. Pedagogical prerequisites for the emergence of socio-pedagogical situations in professional 
activities of a teacher. 

The article deals with the process of developing a socio-pedagogical situation and its transformation into a 
socio-pedagogical problem in professional activities of a teacher. Certain peculiarities concerning the 

emergence of a socio-pedagogical situation under different socio-cultural, educational and age conditions are 
analysed. 

Антонова Е.Е. Исторический аспект становления системы базовых педагогических знаний в 
психолого-педагогической и философской литературе ХVІІІ -ХІХ столетий. 

В статье анализируются основные этапы становления базовых педагогических знаний на материале 
историко-педагогической литературы ХVІІІ -ХІХ столетий. 

Antonova 0.Ye. The historical aspect of forming the system of basic pedagogical knowledge in psycological 
educational and philosophical literature of the 18 th-19th centuries. 

The article presents the analysis of the main stages of forming the system of basic pedagogical knowledge on the 
material of historical pedagogical literature of the 18 th –19 th  centuries. 

Сидорчук Н.Г. Категориальный анализ понятия «самообразовательная деятельность будущего 
учителя». 

В статье производится категориальный анализ понятия самообразовательной деятельности будущего 
учителя на основе рассмотрения научно-теоретического базиса современной педагогики и психологии.  
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Sydorchuk N.H. On the concept of self-educational activities of a future teacher. 

The article contains the categorial analysis of the concept of self-educational activities of a future teacher on the 
basis of the review of scientific theoretical achievements of modern pedagogy and psychology». 

Климова Е.Я. Роль педагогической игры в раскрытии и усовершенствовании речевых способностей 
будущих учителей начальных классов в условиях диалектного окружения. 

Руководствуясь опытом работы по преодолению диалектных ошибок в речи студентов и 
достижениями в современной лингводидактике, автор статьи иллюстративно доказывает, что 

педагогический тренинг – один из наиболее эффективных способов внедрения гибких педагогических 
технологий в методику формирования языковой индивидуальности будущего учителя начальных 

классов. 

Klymova K.Ya. Role-playing game as a means of improving oral-speech skills of future primary-school 
teachers in dialectal surroundings. 

Guided by achievements in modern linguo-didactics and her own experience in eradicating dialectal mistakes in 
students' speech, the author proves by means of graphic examples that pedagogical training is one of the most 

effective ways of introducing flexible pedagogical technologies into the methods of forming speech individuality 
of a future primary-school teacher. 

Пуховская Л.П. Проблемы интеграции педагогического образования Украины в общеевропейское 
образовательное пространство. 

Рассматривается мировой опыт организации педагогического образования и развития управленческих 
структур. Анализируется возможность использования прогрессивных форм развития педагогических 

учебных заведений Западной Европы в современном украинском государстве. 

Pukhovska L.P. The problems of integration of pedagogical education in Ukraine within the All-European 
educational domain. 

The world experience in organizing pedagogical education and developing managerial structures is reviewed. 
The author considers the possibility of modern Ukraine's borrowing progressive forms of the development of 

Western European pedagogical institutions. 

Пелешок Э.Х., Шевчук Т.А. Особенности изучения лирических произведений на уроках украинского 
чтения в начальных классах. 

В статье раскрываются особенности работы над лирическими стихотворениями на уроках 
украинского чтения в начальной школе. Анализируются проблемы, связанные с изучением лирических 

произведений, и предлагаются пути их решения. 

Peleshok E.Kh., Shevchuk T.0. Peculiarities of studying lyrical works at Ukrainian reading lessons in junior 
forms. 

The authors  considered peculiarities of dealing with lyrical verses at Ukrainian reading lessons at a primary 
school. Certain problems connected with learning lyrical works are analysed and the ways of their solution are 

proposed. 

Витвицкая С.С. Формирование творческого мышления учеников старших классов.  

В предоставленном материале рассматривается специфика формирования творческого мышления у 
старших школьников, подается классификация видов мышления и методики его анализа. 

Vitvytska S.S. The formation of creative thinking of senior pupils. 

The author considers the specific character of the formation of senior pupils' creative thinking and presents a 
classification of kinds of thinking as well as the methods of developing the latter. 
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Ленчук И.Г. Алгоритмичеекий подход к построению проекционных чертежей комбинаций двух тел. 

Обосновываются алгоритмы построения изображения комбинаций стереометрических тел как с 
помощью традиционных чертёжных инструментов, так и "от руки". 

Lenchuk I.Н. The algorithmic approach to constructing projection drawings of combinations of two bodies. 

The algorithms of constructing projection drawings of stereometric bodies' combinations by means of traditional 
instruments and by hand are substantiated. 

 

Ляшенко Б.Н., Ящук Е.А. Использование ЭВМ при изучении метода Монте-Карло решения систем 
линейных алгебраических уравнений 

Создан соответствующий пакет прикладных программ и разработана методика его использования в 
учебном процессе . 

Lyashenko B.N., Yashchuk E.A. The PC usage while studying the Monte-Carlo method of solving the single-
line algebraic equation systems 

A corresponding package of applied programs was created and a strategy of its use in the teaching  process was 
designed. 

Калинина Л.В., Самойлюкевич И.В., Березенская Л.И.  Усовершенствование методической 
подготовки будущего учителя английского языкa: идеи и практика. 

В статье рассматриваются проблемы организации методической подготовки будущего учителя 
иностранного языка в языковом педагогическом вузе и предлагаются пути их решения в русле 

системного подхода. 

L.V. Kalinina, I.V. Samoilioukevitch, L.I. Berezenska. Pre-service teacher development project: ideas and 
practice. 

The article deals with some methodological problems of pre-service teacher training at linguistic universities 
(departments) and suggests new ways of solving them within the systematic approach. 

Квеселевич Д.И., Исаакян З.Б. Сравнительная типология интеграции словосочетания в языках 
индоевропейской семьи. 

В статье интеграция словосочетания в сложное слово рассматривается как индоевропейская языковая 
универсалия, требующая сравнительно-типологического анализа, который до сего времени не 

проводился. 

Kveselevich D.I., Issahakian Z.B. Comparative typology of phrase integration in Indo-European languages. 

The authors consider phrase integration as an Indo-European linguistic universal that demands a comparative-
typological analysis which has not been made up to now.  

Потапенко С.И. Дискурсно-когнитивное изучение словосочетаний с предлогом в английском языке.  

В статье показано, что дискурсно-когнитивний подход дает возможность применить единую 
терминологию на коммуникативном, когнитивном и языковом уровнях и описать структуру 

словосочетаний с предлогом of в терминах компонентов и параметров. Выделенные компонентные, 
компонентно-параметральные, параметрально-компонентные, параметральные словосочетания и их 

подвиды, которые отличаются своими функциями и употреблением с артиклями. 

Potapenko S.I. Discourse-cognitive approach to studying prepositional phrases in English 

The article shows that discourse-cognitive approach offers unified terminology for the description of the 
communicative, cognitive and language levels and gives an opportunity to describe “of-phrases” in terms of 
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components and parameters. The author singles out componental, componental-parameteral, parameteral-
componental, parameteral “of-phrases” and their subgroups different in functions and article use with the first 

constituent. 

Месяц Н.К., Белоус В.И., Белоус А.В. Проблемы упорядочения украинской офтальмологической 
терминологии. 

Анализируются пути образования украинской офтальмологической терминологии: собственные 
ресурсы языка, заимствования. На основании происхождения, форм и функций выделяются группы 

украинских  офтальмологических терминов. 

Misyats N.K., Bilous V.Y., Bilous A.V. The problems of regulation of Ukrainian ophthalmologic terminology. 

The article contains the analysis of the sources of forming Ukrainian ophthalmologic terminology resources of 
the native language and borrowings. Provenance, forms and functions of Ukrainian ophthalmologic terms serve 

as the ground for their classification. 

Усатенко Т. Н. Конструкция с ППТС в системе стилистических фигур художественного текста. 

В статье рассматривается вопрос о статусе разговорной синтаксической структуры (конструкции с 
ППТС) в художественном тексте. Проводится сравнение структурных, семантических и 

стилистических особенностей названной конструкции и существующих стилистических приёмов и 
фигур, а также проводится анализ возможных вариантов их комбинаций. Автор формулирует 
предположение о возможности отнесения конструкции с ППТС к стилистическим приёмам 

художественного текста 

Usatenko T.M. The construction with a cumulative phrase in the system of stylistic figures in emotive prose. 

The article deals with the status of the construction with a cumulative phrase in emotive prose. The structural, 
semantic and stylistic features of this structure are compared with those of the already registered stylistic 

devices and figures, possible variants of their combinations are studied. The author assumes that the 
construction with a cumulative phrase can be viewed as a stylistic device in emotive prose. 

Кузницова И. В., Савченко А. В. Особенности характеризации персонажей в художественном 
тексте в терминах теории отношений. 

В статье рассматриваются особенности авторской текстовой стратегии, которые моделируют 
возникновение определенного отношения читателя к персонажам художественного произведения. 

Kuznitsova I. V., Savchenko G. V. Peculiarities of Personages' Characterization in Fiction Text in Terms of 
Theory of Relations. 

The article deals with the peculiarities of the author's text strategies which promote the appearance of a certain 
attitude of a reader towards the personages of a literary work. 

Соколовская С.Ф. Очуждающее сюжетостроение. 

В статье анализируется эффект очуждения как закон искусства. Он распространялся у Б.Брехта 
практически на все составляющие художественного произведения, выступал в целостности, единстве, 
но вместе с тем в каждом отдельном случае находил свое конкретное воплощение. На сюжетном 
уровне эффект очуждения характеризуется прежде всего аналитичностью и рядоположностью. 

Столкновение подобных разнородных начал совершается в сюжетной структуре произведений Брехта 
путем соположения в одном и том же тексте отрезков различного жанрового, композиционного и 

стилевого характера. 

Sokolovska S.F. The V-effekt subject structure. 

The article deals with the V-effekt which is being analysed here as a law of art. In Brecht’s works of art it 
covered nearly all their constituents. It appeared as a unity, a device of integral nature, though in each case it 
found its specific actualization. On the subject level the V-effekt is characterized, first of all, by its analytical 
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structure and side-by-side arrangement of its components. In Brecht’s works the collision of such heterogeneous 
elements takes place in the subject structure through confrontation of pieces of various genre, composition and 

style character in one and the same text. 

Шевчук М.В. Вопросы классификации традиционных сюжетов в творчестве Леси Украинки. 

В статье рассмотрены теоретические проблемы классификации традиционных сюжетно-образных 
материалов. Представлена классификация традиционных сюжетов в творчестве Леси Украинки. 
Системой распределения этих сюжетно-образных структур избрано выделение генетических групп. 

Shevchuk M.V. The problems of the traditional plots in Lesya Ukrainka’s works. 

In this article the theoretical problems of classification of traditional imaginary plots are considered. The article 
presents classification of traditional plots in Lecya Ukrainka’s  works.  Distinguishing between genetic groups 

was selected as the system of the classification. 

Кавун О. А.  Семантико-структурная типология английских и украинских фамилий. 

В статье анализируются основные семантические и структурные типы английских и украинских 
фамилий и предлагается их классификация. 

Kavun O. O. Semantico-Structural Typology of English and Ukrainian Surnames. 

The article deals with the analysis of the main semantic and structural types of English and Ukrainian surnames 
and contains their classification.  

Корень Е.В. Семантико-синтаксические модели английских пословиц. 

Oпределены основные требования к модели пословицы, выявлены частотные и продуктивные 
структурно-семантические модели английских пословиц, их прагматический потенциал. 

Koren О.V. Semantic and Structural Models of English Proverbs. 

Main requirements to the proverb models are stated; frequent and productive models of English proverbs are 
identified, their pragmatic potential is revealed. 

Стадниченко А.П., Киричук Г.Е., Таран К.В. Влияние факторов среды на регуляцию белкового 
обмена у катушки пурпурной (Mollusca: Pulmonata: Bulinidae). 

Изучено влияние разных концентраций аммоний нитрата (2000, 4000, 6000 мг/л) на содержание общего 
белка (мг/л) в гемолимфе катушки пурпурной при воздействии на нее разных факторов среды 
абиотической (дефицит кислорода, кислая реакция воды, хроническое действие низких доз 

радионуклидов) и биотической природы (трематодная инвазия и метаболиты сине-зеленых водорослей). 

Stadnichenko A.P., Kirichuk G.Ye., Taran K.V. The effect of environmental factors on the  regulation  of  
protein metabolism of Mollusca: Pulmonata:Bulinidae. 

The paper deals with the effect of different concentrations of ammonium nitrate (2000,4000,6000  mg/l) on the 
total protein content in hemolymph of Planorbarium purpura under the action of various environmental   factors 

of abiotic  (oxygen deficit, acid reaction of  the water, chronic influence of low  doses  of radionuclides) and 
biotic (trematodes invasion, metabolites of blue-green  water-plants) nature. 

Гарбар А.В. Особенности экологии прудовиков (Gastropoda, Pulmonata ) фауны Житомирского 
Полесья. 

Исследовано действие на прудовиков биотических и абиотических факторов среды. Рассмотрено 
влияние наиболее распространенных антропических факторов на количественный и качественный 

состав фауны лимнеид. 
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Garbar A.V. Lymnaeid snails (Gastropoda, Pulmonata) special features of ecology from Zhytomyr fauna of 
Polissya. 

The effect of  abiotic and biotic factors of habitat on lymnaeid snails was investigated. The influence of the most 
spread antropical factors on quantitative and qualitative composition of lymnaeid snails’ fauna was considered. 

Музыка Е.А. Теоретические и методологические проблемы исследования мотивации творчества. 

В статье намечаются пути анализа мотивации творческой активности одаренной личности. 

Muzyka O.O. Theoretical and Methodological problems of motivation research of creativity. 

In the article the author traces the ways of motivation analysis of creative activity of a gifted person. 

Музыка А.Л. Стратегиально-ценностная организация сознания творчески одаренной личности. 

Обосновывается положение о стратегиально-ценностной детерминации процесса становления 
творчески одаренной личности. 

Muzyka O.L. Strategial-evaluative organization of consciousness of a gifted person. 

The principle of strategial-evaluative determination of the process of forming a creatively gifted person is 
substantiated. 

Король Л.Н., Вышина А.Ю. Исследование особенностей эмпатийности младших школьников. 

Выявлены особенности эмпатийности современных младших школьников, некоторые психолого-
педагогические условия её формирования в учебно-воспитательном процессе.  

Korol L.N., Vyshina A.Yu. Investigation of the peculiarities of junior pupils' empathy. 

The authors reveal certain peculiarities of junior pupils' empathy and psychological pedagogical conditions of 
its formation in the teaching and educational process. 
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 ПРАВИЛА 
для авторів «Вісника Житомирського педагогічного університету» 

 
У «Віснику Житомирського педагогічного університету» публікуються оригінальні (раніше не 

опубліковані) статті теоретичного і експериментального характеру з різних галузей науки. Вони повинні 
бути певним науковим внеском в ту галузь, якій присвячена робота. 

 
Редакція просить авторів при оформленні статей керуватись такими правилами: 
1.  Мова рукопису - українська. 
2.  Рукопис подається на дискеті 3,5 дюйма, що містить матеріали, набрані у вигляді документа 

Word (російський варіант редактора Microsoft Word 97 for Windows чи пізніших версій). До дискети 
додається підписана автором роздруківка тексту. Текст рукопису має бути перевірений коректором 
(філологом), а роздруківка тексту -  ним підписана. Матеріал рукопису на дискеті повинен бути 
ідентичний роздруківці.      

3.  Параметри сторінки: формат А4, поля – 2,5 см зі всіх боків, верхній колонтитул – 1,27 см, 
нижній колонтитул – 2 см. Сторінки без нумерації (нумеруються олівцем на звороті).  

4.  Текст набирається гарнітурою Times New Roman Cyr 10 пунктів, без переносів. Допускається 
виділення символів (фрагментів тексту) напівжирним шрифтом, курсивом та підкресленням. Бажано 
уникати (там, де це можливо) набору тексту великими літерами. Назву статті не допускається набирати 
лише великими літерами. Рекомендується використовувати прямі лапки (а не парні).    

5.   Параметри абзацу: перший рядок - відступ 0,75 мм, відступи зліва і справа - 0 мм., 
інтервал між рядками одинарний, інтервал між абзацами - 0 мм. Вирівнювання абзаців – за шириною 
(якщо інше не передбачено даними правилами). 

6.  Рисунки нумеруються. Елементи окремого рисунку групуються в один об’єкт  і разом з 
надписами поміщаються у рамку, для якої встановлюється горизонтальне вирівнювання по центру поля. 
Нижній абзац рамки містить номер та назву рисунка, виділяється курсивом та вирівнюється по центру.   

7.  Таблиці виконуються в редакторі за допомогою пункту меню «Таблиця». 
8.  Формули в статтях мають бути набраними за допомогою редактора Equation Editor і відповідати 

наведеним нижче формам (рис. 1). Параметри редактора формул: розміри - Full 10 pt, 
Subscript/Superscript 7 pt, Sub-Subscript/Superscript 5 pt, Symbol 16 pt, Sub-Symbol 10 pt.  

Крім того, усі формули мають бути вставлені у таблиці без обрамлення: 
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=
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(4) 

Формула вставляється в таблицю без абзацу з виключкою вліво, а номер формули - в другу колонку 
з виключкою вправо. Перша колонка таблиці зсунута відносно поля на 20 мм вправо.   

 

   
 

Рис.1. Параметри для розмірів та стилю редактора формул. 
 
 

9. Обсяг публікації прийматиметься в межах: 
−  стаття - 0,5 др. арк. (за вимогами п.п.3-5 - орієнтовно до 4½ сторінки тексту, включаючи 
формули, таблиці, рисунки тощо, без тексту анотацій);  

− повідомлення - 0,25 др. арк. 
− рецензія - 0,3 др. арк. 
− хроніка - 0,2 др. арк. 
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10. Матеріали розташовуються у такій послідовності: 
а)  Індекс УДК (окремий абзац з вирівнюванням по лівому краю). 
б) Ініціали та прізвище автора/авторів (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
в) Вчене звання, вчений ступінь, посада (окремий абзац з вирівнюванням по правому краю). 
г) Місце роботи: назва установи (скорочена), населеного пункту (якщо його назва не входить до 

складу назви установи), назва країни (для іноземних авторів). Всі дані про місце роботи беруться 
у дужки та поміщаються в окремий абзац з вирівнюванням по правому краю.    

в) Назва статті (напівжирний шрифт, окремий абзац без відступів першого рядка з вирівнюванням 
по центру). 

г) Коротка анотація статті українською мовою без назви статті і прізвища автора (курсив, окремий 
абзац з вирівнюванням по центру). 

д) Текст статті. 
е) Список використаної літератури. 
є) Місце для запису дати надходження рукопису до редколегії, наприклад “__”_____ 2000 р. 

(окремий абзац, вирівнювання по правому краю). 
ж) Анотації статті російською та англійською мовами. 
 
11.  Список використаної літератури подається у порядку посилань. У тексті статті 

посилання позначаються в квадратних дужках, наприклад, [4], [6:35], [8:21:9:117]. Список починається 
підзаголовком «Список використаної літератури» (напівжирний шрифт, вирівнюванням по центру). 

Зразки: 
Книга (монографія) 
Янков М.  Материя и информация. - М.: Прогресс, 1979. - 336 с.  
Grimmet G. Percolation. - N.Y.: Springer, 1992. - 272 p. 
Стаття у журналі 
Рудяков О. М.  Функціональна семантична одиниця // Мовознавство. - 1988. - № 6. - С. 18-25. 
Olemskoi  A. I.  Fractal in condensed matter physics // Phys.Rev. - 1995. - Vol. 18. - P.1-173. 
Стаття у збірнику 
Арутюнова  Н. Д.  Стратегия и тактика речевого поведения // Прагматические аспекты изучения 

предложения и текста. - Киев: Наукова думка, 1983. - С.9-12. 
Searle J. R.  What Is a Speech Act? // Philosophy in America. - London: Longman Group, 1965. - Р.221-239. 
Автореферат дисертації  
Васько Р. В.  Лінійна синтагматика кінакем у консонантних групах готської мови: Автореф. дис. ... 

канд. філол. наук: 10.02.04 / Київськ. держ. лінгвіст. ун-т. - Київ, 1997. - 24 с. 
Дисертація 
Квеселевич Д.И. Интеграция словосочетания в современном английском языке: Дис. … д-ра филол. 

наук: 10.02.04. – Житомир, 1985. – 328 с. 
Тези доповіді 
Манакін В. М.  Актуальні завдання контрастивного вивчення лексики слов’янських мов // Проблеми 

зіставної семантики: Тези міжнародної наукової конференції /Університет мовознавства НАН України. - 
Київ, 1996. - С.29-31. 

12.  Анотації статті російською та англійською мовами з іменем автора та назвою статті 
(курсив). 

Зразки: 
Стеценко О. И.  Особенности стиля научно-технической литературы в украинском и английском 

языках (на материале журнальных статей по машиностроению). 
Выявлены изоморфные и алломорфные характеристики украинского и английского научного 

функционального стиля на разных уровнях: морфологическом, лексическом, фразеоматическом, 
синтаксическом и текстовом. 

Stetsenko O. I.  Style Peculiarities of Scientific Technical Literature in Ukrainian and English (on the 
material of journal articles in the field of mechanical engineering). 

Isomorphic and allomorphic characteristics of the scientific functional style in Ukrainian and English are 
revealed at different levels: morphological, lexical, phraseomatic, syntactic, and textual. 

 
Матеріали, оформленні з порушенням вказаних вище вимог, прийматись не будуть. 
Роздруковані матеріали подаються секретареві редколегії, ст. викладачеві кафедри мови з 

методикою викладання у початкових класах Шевчук Тетяні Олександрівні. Дискети, що містять 
остаточні (з усіма внесеними правками коректора) електронні варіанти статей подаються окремо у 
видавничий відділ університету (кім. № 227 центрального корпусу). Дискети з текстами статей 
авторам не повертаються.  

Редколегія 


	ДО 80 -РІЧЧЯ УНІВЕРСИТЕТУ
	О.М. Іващенко
	З ІСТОРІІ ЖИТОМИРСЬКОГО ПЕДАГОГІЧНОГО ІНСТИТУТУ (1919 - 1929 РР.)


	ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ
	А.В. Іванченко, А.А.Сбруєва
	КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ У ЗАХІДНІЙ ПЕДАГОГІЦІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ СТОЛІТТЯ

	М. В. Левківський
	НОВІ НАВЧАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ

	О.А. Дубасенюк
	ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ВИХОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ

	Н.Ю. Рудницька
	ТЕНДЕНЦІЇ ТА СУТТЄВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ КРАЄЗНАВСТВА УЧНЯМИ ПОЧАТКОВИХ ШКІЛ ВОЛИНІ (20-ТІ РР. ХХ СТ.)

	А. Ф.  Баранівська, М. М. Осадчий,  Л. П. Таргонський
	ПРО ВИКОРИСТАННЯ ДЕЯКИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРИНЦИПІВ ПРИ ВИКЛАДАННІ МАТЕМАТИКИ

	В.В. Міхеєв, Г.М. Міхеєва
	ВИКОРИСТАННЯ БАГАТОПРОФІЛЬНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИСТЕМИ ЛІНІЙНОГО ТЕСТУВАННЯ В ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ

	С. П. Семенець
	ФУНКЦІОНАЛЬНІ РІВНЯННЯ ЯК ЗАСІБ ВВЕДЕННЯ ЕЛЕМЕНТАРНИХ ФУНКЦІЙ У КУРСІ АЛГЕБРИ І ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ

	Є.М. Мисечко, Л.Є. Астахова, О.Є. Мисечко
	ДИДАКТИЧНІ ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

	І.Д. Бех
	ОСОБИСТІСНО ЗОРІЄНТОВАНЕ ВИХОВАННЯ: СТРАТЕГІЯ ПРОЕКТУВАННЯ

	Т.С. Гужанова
	КУЛЬТУРА СПІЛКУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ГУМАНІЗАЦІЇ СТОСУНКІВ МІЖ УЧНЯМИ

	О.В. Ілліна
	ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ УМІНЬ

	В.А. Ковальчук
	ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ВИНИКНЕННЯ  СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНИХ СИТУАЦІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

	О.Є. Антонова
	ІСТОРИЧНИЙ АСПЕКТ СТАНОВЛЕННЯ СИСТЕМИ БАЗОВИХ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗНАНЬ У ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ТА ФІЛОСОФСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ XVIII - ХІХ СТОЛІТЬ

	Н.Г. Сидорчук
	КАТЕГОРІЙНИЙ АНАЛІЗ ПОНЯТТЯ «САМООСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ»

	К.Я. Климова
	РОЛЬ ПЕДАГОГІЧНОЇ ГРИ У РОЗКРИТТІ Й УДОСКОНАЛЕННІ МОВЛЕННЄВИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В УМОВАХ ДІАЛЕКТНОГО ОТОЧЕННЯ

	Л.П. Пуховська
	ПРОБЛЕМИ ІНТЕГРАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

	Е.Х. Пелешок, Т.О. Шевчук
	ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ЛІРИЧНИХ ТВОРІВ НА УРОКАХ УКРАЇНСЬКОГО ЧИТАННЯ В ПОЧАТКОВИХ КЛАСАХ

	С.С. Вітвицька
	ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ В УЧНІВ СТАРШИХ КЛАСІВ

	І.Г. Ленчук
	АЛГОРИТМІЧНИЙ ПІДХІД У ПОБУДОВІ ПРОЕКЦІЙНИХ КРЕСЛЕНЬ КОМБІНАЦІЙ ДВОХ ТІЛ

	Б.М. Ляшенко, Є.О. Ящук
	ВИКОРИСТАННЯ ЕОМ ПРИ ВИВЧЕННІ МЕТОДУ МОНТЕ-КАРЛО РОЗВ’ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ АЛГЕБРАЇЧНИХ РІВНЯНЬ

	L.V. Kalinina, I.V. Samoilioukevitch, L.I. Berezenska
	PRE-SERVICE TEACHER DEVELOPMENT PROJECT: IDEAS AND PRACTICE


	ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ
	Д.І. Квеселевич, З.Б. Ісаакян
	ПОРІВНЯЛЬНА ТИПОЛОГІЯ ІНТЕГРАЦІЇ СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ В МОВАХ ІНДОЄВРОПЕЙСЬКОЇ СІМ’Ї

	С. І. Потапенко
	ДИСКУРСНО-КОГНІТИВНЕ ВИВЧЕННЯ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ ІЗ ПРИЙМЕННИКОМ В АНГЛІЙСЬКІЙ МОВІ

	Н.К. Місяць, В.Й. Білоус, А.В. Білоус
	ПРОБЛЕМИ УПОРЯДКУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЧНОЇ ТЕРМІНОЛОГІІ

	T.М. Усатенко
	КОНСТРУКЦІЯ З ППКС У СИСТЕМІ СТИЛІСТИЧНИХ ФІГУР ХУДОЖНЬОГО ТЕКСТУ

	І. В. Кузніцова, Г.В. Савченко
	ОСОБЛИВОСТІ ХАРАКТЕРИЗАЦІЇ ПЕРСОНАЖІВ У ХУДОЖНЬОМУ ТЕКСТІ В ТЕРМІНАХ ТЕОРІЇ ВІДНОШЕНЬ

	С.Ф. Соколовська
	ОЧУЖУЮЧА СЮЖЕТОБУДОВА

	М.В. Шевчук
	ПИТАННЯ КЛАСИФІКАЦІЇ ТРАДИЦІЙНИХ СЮЖЕТІВ У ТВОРЧОСТІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ

	О. О. Кавун
	СЕМАНТИКО-СТРУКТУРНА ТИПОЛОГІЯ АНГЛІЙСЬКИХ ТА УКРАЇНСЬКИХ ПРІЗВИЩ

	О.В. Корень
	СЕМАНТИКО-СИНТАКСИЧНІ МОДЕЛІ АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ’ЇВ


	БІОЛОГІЧНІ НАУКИ
	А.П. Стадниченко, Г.Є. Киричук, К.В. Таран
	ВПЛИВ ЧИННИКІВ СЕРЕДОВИЩА НА РЕГУЛЯЦІЮ БІЛКОВОГО ОБМІНУ У ВИТУШКИ ПУРПУРНОЇ (MOLLUSCA:PULMONATA:BULINIDAE)

	О.В. Гарбар
	ОСОБЛИВОСТІ ЕКОЛОГІЇ СТАВКОВИКІВ ( ) ФАУНИ ЖИТОМИРСЬКОГО ПОЛІССЯ


	ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ
	О.О. Музика
	ТЕОРЕТИЧНІ ТА МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВАЦІЇ ТВОРЧОСТІ

	О. Л .Музика
	СТРАТЕГІАЛЬНО-ЦІННІСНА ОРГАНІЗАЦІЯ СВІДОМОСТІ ТВОРЧО ОБДАРОВАНОЇ ОСОБИСТОСТІ

	Л.М. Король, А.Ю. Вишина
	ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ЕМПАТІЙНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ


	АНОТАЦІЇ
	SUMMARY
	ЗМІСТ
	ПРАВИЛА для авторів "Вісника Житомирського педагогічного університету"

